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 د 

  الخالصـــة
  

و          د والتجريب آمفه ة التجدي ى أهمي د فكري رئيسي في معظم االتجاهات       يلقي البحث الضوء عل م وبع
ى          " ما بعد الحداثة  "وتمثل مرحلة   . الفنية المعاصرة  وم عل آاتجاه فني معاصر، حرآة تواصلية تراثية تق

فية                      اهيم الفلس مبدأ يدعو إلى اجتياز التغريب عن طريق تقابل الثقافات المختلفة وذلك وفق عدد من المف
اء           ". المزاوجة"و" التعددية"و" ثالعودة إلى الترا  "والنظريات مثل،    ة اإلحي ى أهمي دعو إل فهي فلسفة ت

  .بالعودة إلى تاريخ الحضارات وذلك من خالل تناول التراث بما يحويه من صياغات وأشكال متنوعة
  

ون   ات والفن ع الثقاف د تتفاعل م ي ق فته الت ه وفلس ن طابع ل ف ن، ولك ل حضارة ف ا، وحيث أن لك من هن
راث       . تكاك الثقافي األخرى عن طريق االح    وأن مفهوم اتجاه ما بعد الحداثة يؤآد على ضرورة تناول الت

ن  وع م ي بن ة"الفن ي البحث  " الحداث د ُعن ن، فق ي الف ة ف اط التقليدي ر األنم ن تغيي ه م دعوا إلي ا ي ق م وف
ذه العناصر  دى تطور ه ام، وعرض م ان حضاري ه ة آكي اريخ العناصر الزخرفي ل ت بدراسة وتحلي

ة        واختالفها   ة المختلف ل         . عبر عدد من الحضارات القديم اول البحث بصفة خاصة بالدراسة والتحلي وتن
ث         ن حي المية م ارة اإلس ة والحض رية القديم ارة المص ن الحض ل م ي آ ة ف اريخ العناصر الزخرفي ت
ابه واختالف،                    ا من أوجه تش تطورها وقيمها التشكيلية ومدلوالتها الفلسفية، للوقوف على مدى ما بينهم

ذا     . حاولة إيجاد نوع من التقابل والتفاعل بين هاتين الحضارتين         وم  - وفق مضمون البحث      -ويتشكل ه
ون آل من الحضارة المصرية                  ارات من زخارف فن ين مخت ة تجمع ب في استحداث تصميمات زخرفي

ت مما يسهم في إثراء مختلف المجاال     . بما يتناسب مع األصالة والمعاصرة     القديمة والحضارة اإلسالمية  
  .الفنية بمختلف جوانبها وأنماطها وبخاصة مجال التصميم الزخرفي
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  الُشكـر والتقديـر
  

  .  اعلم، وهو بكل شيء عليمأآنالحمد هللا الذي أرشدني وعلمني ما لم 
ذا   إنهاء نعمته علي في     أتم الذي   وأخيرا أوالالحمد هللا والشكر هللا      ى    بحثي ه  أنأسال اهللا    . ه وج  أآمل  عل

  .ينفع به آل باحث ودارس ومتذوق في مختلف المجاالت الفنية
  

دآتورة  /  الفاضلةألستاذتي بخالص شكري وتقديري   أتقدم ان ال ه من       إيم ا خصتني ب د السكري، لم  محم
  . هذا البحثإلنجازتوجيه وخبرة ووقت وجهد وسعة صدر 

  
دم  أنآما ويسعدني    دة          أق دير لكل من عمي دآتورة       الشكر والتق ة ال ، ورئيسة قسم     سكينة باصبرين    الكلي

ان، ورئيسة قسم          ة   الدراسات العليا الدآتورة سعدية اللب ة الفني ا        التربي ى آل م فيان عل ام س دآتورة اله ال
  .قدموه لي من دعم وجهد صادق

  
دم  أنآما ويطيب لي     دير        أتق ى  بخالص الشكر والتق ادة    إل اتذة  الس يم والمناق     أعضاء  األس ة التحك شة   لجن

راءه في مختلف       ، وعلى ما يبذلونه من وقت وجهد في هذا البحث         لتفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث     وإث
    .الجوانب المعرفية والثقافية والفنية

  
عدني  ا ويس دم أنآم الص أتق كر بخ انالش دير والعرف دي والتق ن وال ل م دتي لك ه اهللا ووال ة   رحم الغالي

ذا البحث             على ما وأبنائي    العزيز وزوجي وإخوتي  بذلوه من جهد وصبر وتضحيات ودعاء للخروج به
  . العلمية والفكريةإنجازاتيتطوير حث و وآل من ساهم في على أآمل وجه،

  
                                                    واهللا ولي التوفيق

  
       الدارسة                                                                     

                                                                        منى محمد بخش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 و 

  
  هرس محتويات الرسالةف

 الصفحة الموضـــــــوع

    منهجية البحث-الباب األول

   : الفصل األول

 ٢ .............................................................................................المقدمة

 ٤ .............................................................................................المشكلة

 ٤ ............................................................................................الفروض

 ٥ ............................................................................................ألهدافا

 ٥ ............................................................................................األهمية

 ٥ .............................................................................................الحدود

 ٦ ...................................................التطبيقيالجانب النظري والجانب : هج البحثمن
 ٧ ........................................................................................المصطلحات

  :الثانيالفصل 

 ٩ ................................................................................الدراسات المرتبطة

  )Postmodernism(اتجاه ما بعد الحداثة: الباب الثاني

   نشأته وظهوره ومفهومه وخلفيته:  الفصل األول

 ٢٣-٢١  ........................................................)Modernism" (الحداثة"اتجاه (مقدمة 
 ٢٥ ........................................................................"ما بعد الحداثة"نشأة اتجاه 

 ٢٦ ............................................"ما بعد الحداثة"أهم العوامل التي أدت إلى ظهور اتجاه 

 ٢٧ ............................................................."ما بعد الحداثة"مفهوم أو فلسفة اتجاه 

 ٢٩ ......................................................"ما بعد الحداثة"الجذور التاريخية لنشأة اتجاه 

  نظرياته واتجاهاته وسماته:  الفصل الثاني

 ٣٥ ............................................................."ما بعد الحداثة"نظريات اتجاه مبادئ و

 ٤١ ....................................................."ما بعد الحداثة"االتجاهات الفنية لمرحلة اتجاه 

 ٤٢ ......................................................................."ما بعد الحداثة"سمات اتجاه 

 ٤٤ ................"ما بعد الحداثة"تحليل مختارات من األعمال الفنية لبعض الفنانين قائمة على اتجاه 

  العناصر الزخرفية في الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية: الباب الثالث

  ديمة الحضارة المصرية الق: الفصل األول

 مقدمة
 ) والمراحل التاريخية التي مرت بهانشأتها وفلسفتها وأهم العوامل المؤثرة في فنونها(

٧٦-٦٧ 

 ٨٥ ..........................................السمات التي تميزت بها الحضارة المصرية القديمة

 ٨٥ ................................................السمات العامة في الحضارة المصرية القديمة: أوال

 ٩٥ ........................................السمات الفنية الخاصة في الحضارة المصرية القديمة: ثانيا

 ١٢٣ ...............................................العناصر الزخرفية في فن الحضارة المصرية القديمة

 ١٢٤ ..........................................................................العنـاصـر الهنـدسيـة



 ز 
 ١٣٠ ............................................................................العنـاصـر النبـاتيـة

 ١٧٦ ....................................................................................الـكـتـابـات

 ١٩٦ .......................................................................................الـرمــوز

  الحضـــارة اإلســــالميـة : الفصل الثاني

 مقدمة
 )ا والمراحل التاريخية التي مرت بهالعوامل المؤثرة في فنونهانشأتها وفلسفتها وأهم (

٢١٣-٢٠٧

 ٢٥٢ ................................................ السمات التي تميزت بها الحضارة اإلسالمية

 ٢٦٥ ..................................................السمات العامة في فنون الحضارة اإلسالمية: أوال

 ٢٦٧ ........................................الميةالسمات الفنية الخاصة في فنون الحضارة اإلس: ثانيا 

 ٢٩٠ ......................................................... العناصر الزخرفية في الحضارة اإلسالمية

 ٣٠٨ ...................................................................... العنـاصـر الهنـدسيـة )أ

 ٣١٧ ........................................................................العنـاصـر النبـاتيـة )ب

 ٣٦٢ ........................................................................................الكتابات )ج

 ٣٦٧ .....................................................................................الرمــوز  )د

  القيم الفنية المشترآة والتحليل الفني: الباب الرابع

  المشترآة بين الحضارة المصرية القديمة الصياغات الزخرفية القيم التشكيلية و: الفصل األول
 .الحضارة اإلسالميةو

٣٨٥ 

 ٣٨٥ ......................................................................  موضوع العمل الفني    )١

 ٣٨٦ ..........................................................................  السمات العامـة    )٢

 ٣٨٧ ...........................................................................  السمات الفنيـة    )٣

 ٣٩٠ ........ ................................................................. العناصر الزخرفية    )٤

 التحليل الفني لمختارات من زخارف فنون آل من الحضارة المصرية القديمة: الثانيالفصل 
 والحضارة اإلسالمية

٤٠٤ 

 ٤٠٤ .........................................................................  الهدف من التحليل الفني

 ٤٠٥ ...........................................................  األسس التي يقوم عليها التحليل الفني

  المحاور التي يتم وفقها اختيار التصميمات الزخرفية في آل من الحضارة المصرية القديمة
 ارة اإلسالميةوالحض

٤٠٥ 

 ٤٠٦ ..... .....................التحليل الفني لمختارات من زخارف فنون الحضارة المصرية القديمة  ) أ

 ٤١٦ ..... ............................التحليل الفني لمختارات من زخارف فنون الحضارة اإلسالمية ) ب

   العمليةالعملية التصميمية والتجربة : الباب الخامس

 ٤٢٧ ...... .................................................العملية التصميمية والتجريب: الفصل األول

 ٤٢٧ .............................................................................. Design التصميم 

 ٤٢٨ ......................................... .........Decorative Design التصميم الزخرفي 

 ٤٢٩ ....... ....................................................Design Processعملية التصميم 

 ٤٢٩ ....... ........................................................ المحتوى والنتاج–عملية التصميم 

 ٤٣٠ ..................................................................................  مراحل التصميم



 ح 
 ٤٣١ ...................................................................................  رآائز التصميم

 ٤٣٩ ....................... ..............................Visual Perceptionاإلدراك البصري 

 ٤٤٠ .................................................أسس نظرية الجشتالت في مجال اإلدراك البصري 

 ٤٤٠ .........................................................العوامل الموضوعية في اإلدراك البصري 

 ٤٤١ ................................................ة ونظرية التفكير عملية التصميم والعملية اإلبداعي

 ٤٤١ .................................................................التجريب واإلبداع في العمل الفني 

 ٤٤٣ ........................................التطور العلمي والتكنولوجي ودوره في العملية التصميمية 

 ٤٤٥ ........................................................ استخدام الكمبيوتر في العملية التصميمية 

 ٤٥٦ .................................................................... التجربة العملية: الفصل الثاني

 ٤٥٧ .............................................................................. الهدف من التجربة 

 ٤٥٧ .......................................................األسس والمحاور الرئيسية للتجربة العملية 

 ٤٥٨ .............................................................اإلجراءات والحدود التشكيلية للتجربة 

 ٤٥٩ ...............................................المداخل التجريبية التي تقوم عليها التجربة العملية 

 ٤٦٠ ...............................................العناصر الزخرفية التي تقوم عليها التجربة العملية 

 ٤٦١ ........................................................................... التجربة العملية للباحثة

 ٤٧٩ ........... .....................................يم األعمال الفنية للتجربة الذاتية للباحثةنتائج تقي 

  النتائج والمناقشة: الباب السادس

 ٤٩٣ ................................................................................ النتائج والتوصيات

 ٤٩٦ .................................................................................. المراجع العربية

 ٥٠٥ ................................................................................. المراجع األجنبية

  المالحق 

  الملخص العربي

  الملخص اإلنجليزي

  المستخلص اإلنجليزي

  



 ط 

  فهرس الجداول
رقم 
  الجدول

رقم   وانــــــــــالعن
  الصفحة

  ٥٧  .......في" الرؤية التعددية" أو مظاهر التعبير المختلفة القائمة على مفهوم أنماط أهم  أ/ ١
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  ١٧٤  .في الحضارة المصرية القديمة" الخاآرو"أهم الصياغات الزخرفية المتنوعة لزخرفة  ١١
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  ١٢٤  . المجدولة والنقطأوتصميمات متنوعة قائمة على الخطوط المضفرة   ١٥٦
  ١٢٤  …… مقبرة-.تكوينات زخرفية في رسوم ستائر الحصير أو الباب الزائف أو الوهمي  ١٥٧
  ١٢٤  .……تتوسطها النقط المربعةتكوينان زخرفيان قائمان على التبادل اللوني للمربعات التي   ١٥٨
  ١٢٥  ..……تصميمات زخرفية هندسي متنوعة على أطباق خزفية قوامها النقط والخطوط  ١٥٩
  ١٢٥ .……تكوينات زخرفية: ليسارا……رسوم لسالل من السعف ذات تكوينات :اليمين  ١٦٠
  ١٢٥  .التصميمات الزخرفية الهندسية المتنوعة التي تزين أسفل أختام الجعران  ١٦١
  ١٢٥  .……المختلفة ضمن تكوينات) المجردة(مجموعة من العناصر الهندسية والنباتية   أ١٦٢
  ١٢٥  .……مجموعة من العناصر الهندسية المختلفة ضمن تكوينات زخرفية شبكية أساسها  ب١٦٢
  ١٢٦  .……تكوينات زخرفية متنوعة لعناصر هندسية مختلفة من أشكال وخطوط ونقط وعناصر  ج١٦٢
  ١٢٦  ..……)في الشبكية الواحدة(فوفات متوالية قائمة على نظم التكرار المتنوع مص  أ١٦٣
  ١٢٦  ..……تكوينات زخرفية لمصفوفات متوالية قائم على نظم التكرار المتبادل والمتساقط   ب١٦٣
  ١٢٦  ..…إحدى مقابر:  اليمينإلى". المترابعات"تصميمات زخرفية متنوعة قائمة على زخرفة   ١٦٤
  ١٢٧  ..……ضمن شبكية مبتكرة قوامها النظم" الخماسيات"ن زخرفي يعتمد زخرفة تكوي  ١٦٥
  ١٢٧  ………تكوينات زخرفية متنوعة لشبكيتان قائمتان على التكرار بالتوالد بالتساوي  ١٦٦
  ١٢٧  .……تزين الجوانب المختلفة لمجموعة من. صياغات زخرفية متنوعة لزخرفة الريش  ١٦٧
  ١٢٨  اغة والتباين اللوني والتوافق بين مختلف العناصرنالحظ التنوع في الصي  ١٦٨
  ١٣٢  .١٨ األسرة-"تحتمس الثالث "-  معبد الكرنك-غرفة النباتات: في األعلى  ١٧٠
  ١٣٢  يمثل صورة لنبات البردي في الطبيعة  ١٧١
  ١٣٢  ……-"القناطر""بيراميس "-تصميم زخرفي لثالث وحدات من نبات البردي وبرعمه  ١٧٣
  ١٣٢  ..……لنقوش بارزة لتكوينات زخرفية مختلفة لنبات البرد ي، ونالحظرسم   ١٧٤
  ١٣٢  .……مجموعة من األفاريز المزينة بتصميمات زخرفية متنوعة قائمة على التكرار   ١٧٥
  ١٣٣  ………تصميمات زخرفية متنوعة تزين طبقين من الخزف ومالعق خشبية مزخرفة  ١٧٦
  ١٣٣  ………- طيبة-"أِمِنمحت" مقبرة -رسم جداريرسم لجزء تفصيلي من : إلى اليمين  ١٧٧
  ١٣٤  ………تكوين زخرفي على غطاء صندوق مصنوع من األلبستر يمثل باقة من الوحدات  ١٧٨
  ١٣٤ ……مجموعة مختلفة من األعمدة التي تتخذ شكل نبات البردي المفتوح  ١٧٩
  ١٤٣  ..…ى زهرتا لوتسُ محنـَّطـتانُ وجدتا في إحدى المقابر عل:  اليمينإلى  ١٨٠
  ١٤٣  …… Nymphaea Lotus L. / White Lotus(زهرة اللوتس البيضاء الطبيعة   ١٨١
  ١٤٣  …  )Nymphaea Caerulea Sav. /Blue Lotus(زهرة اللوتس الزرقاء الطبيعة   ١٨٢
  ١٤٤  ..……رسم تخطيطي لزهرة اللوتس الزرقاء الطبيعية في مراحل تفتحها:  اليمينإلى  ١٨٣
  ١٤٤  .……زهرة اللوتس الحمراء الطبيعة : ن اليميإلى  ١٨٤
  ١٤٤  ..………صياغات مختلفة  لزهرتي لوتس محزومتين من ساقيهما  ١٨٥
  ١٤٥ ..…وقد زينت عنقها" رع حوتب"زوجة األمير " ِنـفرت"تمثال األميرة : لألعلىإلى اليمين   ١٨٦
  ١٤٥  ..…عميها وورقتيجزء تفصيلي لرسم جداري لتكوين من اللوتس محاطة ببر: إلى اليمين  ١٨٨
  ١٤٥  .……تكوينان زخرفيان يمثالن الجمع بين زهور اللوتس ببراعمها ومجموعة من نباتات  ١٨٩
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  ١٤٦  .……مجموعة مختلفة من األعمدة التي تتخذ في هيئتها آل من اللوتس أو ساق  وبرعم  ١٩٠
  ١٤٦  ..…تكرار المتنوعة وغيرها ويالحظ نظم الواألنثيمونتكوينان مبتكران مزخرفان باللوتس   ١٩١
  ١٤٦  .……مجموعة من التكوينات الزخرفية المتنوعة الشكل والملمس والنظم  ١٩٢
  ١٤٦ .……شكل) األعلى(مصنوعان من الخزف يتخذ  ) chalice) (  قدح(آأسان :  اليمينإلى)أ  ١٩٣
  ١٤٧  ………تصميمات زخرفية متنوعة لكنارات قائمة على الوحدات الزخرفية النباتية  ١٩٤
  ١٤٧  ……تكوينان زخرفيان متنوعان لكناران يجمعان عناصر زخرفية نباتية قوامها اللوتس  ١٩٥
  ١٤٧  .……مجموعة متنوعة من التكوينات الزخرفية على سقوف بعض المقابر القائمة على  ١٩٦
  ١٤٨  ..…ونالحظ في التصميم التنوع في صياغة". الخماسيات"تصميم زخرفي يعتمد زخرفة   ١٩٧
  ١٤٨  ……مزيج الذهب(مصنوعة من الذهب واإللكتروم " صدرية القمر"قالدة :  اليمينىإل  ١٩٨
  ١٤٩  .……تكوينات زخرفية مبتكرة لباقات قائمة على مجموعة متنوعة من العناصر النباتية  ١٩٩
  ١٤٩  .……تكوينات زخرفية مبتكرة لباقات قائمة على عناصر زخرفية متنوعة ووفق نظم من   ٢٠٠
  ١٥٧  .……لوحدتين زخرفييتين تمثالن) قريبة من الشكل الطبيعي(اغتين مختلفتين رسم لصي  ٢٠٣
  ١٥٧  .……مجموعة متنوعة من الصياغات الزخرفية المجردة القائمة على الخطوط  ٢٠٤
  ١٥٨  .……،يمثل"رع حوتب"زوجة األمير " نـِفرت"رسم تخطيطي لجزء من تاج األميرة   ٢٠٥
  ١٥٨  .……ض المقابر تجمع بين الروزيت والمربعات تصميمات زخرفية على سقوف بع  ٢٠٨
  ١٦٠  .……تكوينات زخرفية وفق شبكيات مختلفة ونظم تكرارية   ٢١٢
  ١٦١  ……مجموعة من التكوينات الزخرفية المتنوعة ألسقف وأفاريز القائمة على النظم  ٢١٥
  ١٦٨  ..… يمثل"أمنحتب الثالث "أو" أمنوفيس الثالث"رسم تفصيلي على عرش تمثال الملك   ٢١٩
  ١٦٩  .١٨ األسرة- طيبة-"حر محب"مقبرة : األعلىاليمين )أ  ٢٢١
  ١٧٠  .تصميمان زخرفيان قائمان على نظم تكرارية مختلفة لوحدات هندسية ونباتية متنوعة  ٢٢٥
  ١٧٠  .……تكوينات زخرفية متنوعة قائمة على نظم التكرار المتبادل لألنثيمون: اليمين)أ    ٢٢٨
  ١٧١  .……مجموعة من الصياغات الزخرفية المتنوعة التي تجمع ما بين زهرة: ناليمي) أ  ٢٣٢
  ١٧٤  ..…… العنب وعناقيد العنب وفق نظم التبادلأوراقتصميمات زخرفية قوامها : اليمين)أ  ٢٣٦
  ١٧٥  ……ويالحظ في الجزء. أو حقول النعيم" إيارو"رسم تخطيطي يصور جزء من حقول   ٢٣٧
  ١٧٥  ……ويالحظ . عة متنوعة من األعمدة التي تتخذ تيجانها شكل النخلةرسم تخطيطي لمجمو  ٢٤١
  ١٨١  ……سجلت عليها نقوش ورموز تؤرخ لحياة الملك" نعرمر"مقمعة الملك :   اليمينإلى  ٢٤٢
  ١٨١  ..……قائمان على التكرار.  الجعرانأختامتصميمان زخرفيان يمثالن باطن :  اليمينإلى  ٢٤٣
  ١٨١  .……ي عن نقش حجري يمثل منظرا لتقديم القربان حيث نالحظ رسم تخطيط:اليمين  ٢٤٤
  ١٩٢  ".رع"رسم تخطيطي لصياغات مختلفة لقرص الشمس المجنح التي تمثل   ٢٦٠
  ١٩٢  .……"أخناتون"نفش بارز على الحجر الجيري حيث األبوان الملك :  اليمينإلى  ٢٦٣
  ١٩٣  ……يعلوه "سرخ"لشارة الملكية رسم تخطيطي لتصميمان يمثالن الرمز أو ا:اليمين)أ  ٢٧٣
  ١٩٥  ……تمثل" جد"عالمة هيروغليفية تعرف بـ )أ  ٢٨٠
  ١٩٥  .……قالدة صدرية من الذهب والفضة والعقيق والالزورد والفيروز والزجاج الملون  ٢٨٢
  ٢٤٨……"عمل بدر وطريف عبده"جزء تفصيلي يوضح توقيع صانع القطعة حيث نالحظ عبارة   ٣٣١
  ٢٤٨ ……وهو" سولون"تصور المعلم " مختار الحكم ومحاسن الكلم"مخطوطة   ٣٣٢
  ٢٤٨  ..…وأصدقاؤه" الحارث"تصور "الواسطي"لـ" مقامات الحريري"مخطوطة :اليمين)أ  ٣٣٣
  ٢٤٩  ……مجموعة من التكوينات الزخرفية المختلفة القائمة على نظم تكرارية لوحدات زخرفية  ٣٣٧
  ٢٤٩ .……فة حيث نالحظ المنظور اللولبي الذي اعتمدهتكوينات زخرفية لمخطوطات مختل  ٣٣٨
  ٢٥٠ .…حفر بارز على الجص ذو مستويات مختلفة لتكوينات زخرفية متنوعة تزين قصر  ٣٣٩
  ٢٥٠  .……تكوين زخرفي يمثل منظر االستعداد للصيد لمخطوطة نالحظ فيها تراآب العناصر   ٣٤٠
  ٢٥٠  .……ن بالطة خزفية يقوم على وحداتجزء تفصيلي من تكوين زخرفي يزي: اليمين) أ  ٣٤١
  ٢٥٢  .…… إحدىوالذي يمثل " القطاع الذهبي"رسم تخطيطي لمستطيل : إلى اليمين) أ  ٣٤٧
  ٢٥٣  ……تكوينات زخرفية متنوعة قائمة على مجموعة من الوحدات الزخرفية المتنوعة من  ٣٥٠
  ٢٥٣ …… النظام أساسي تمثل الت) األعلىفي (رسم تخطيطي لوحدة المربع : إلى اليمين) أ  ٣٥١
  ٢٥٤ .……يجمع بين) العنقاء(تمثال مصنوع من البرونز على هيئة حيوان خرافي   ٣٥٤
  ٢٥٥  …تكوين زخرفي لمحراب مصنوع من الجص والحجر قائم على التكرار المتبادل الدائري  ٣٦١
  ٢٥٦  ..……ضريح -تكوين زخرفي لبالطة خزفية قائم على التكرار بالتماثل :اليمين)أ  ٣٦٥
  ٢٥٧  .م١٧. ق-م١٦١٦ عام-إيران -أصفهان -"لطف اهللا" مسجد الشيخ -تكوين زخرفي لقبة   ٣٦٦
  ٢٥٧  ……"شيخ" "المؤيد"جزء تفصيلي من نقش على الرخام لمحراب مسجد السلطان  ٣٦٧
  ٢٥٧  ……رسم تخطيطي لشبكة زخرفية قائمة على نظم تكرارية مختلفة وفق نظام :اليمين)أ  ٣٦٨
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  ٣٠٠  .……تكوينات زخرفية متنوعة ذات مستويات عدة تجمع العديد من الوحدات :اليمين)أ  ٣٦٩
  ٣٠٠ ..…)١٢" (الطبق النجمي"تكوين زخرفي لشبكية هندسية قائمة على وحدة :إلى اليمين) أ  ٣٧٠
  ٣٠٠  .……تصور نافخوا الزجاج " سورنامة"تكوين زخرفي لمخطوطة : إلى اليمين) أ  ٣٧١
  ٣٠٠  ..…" آليلة ودمنة" الموضوعات الخاصة بمخطوطة إحدى يصور تكوين زخرفي  ٣٧٢
  ٣٠١  ..… -م١٦. ق- ترآيا- ازنيك -رسم تخطيطي لجزء تفصيلي من بالطة خزفية: األول) أ  ٣٧٣
  ٣٠٤ .…… - ترآيا-"مراد الثالث" عهد -تكوينان زخرفيان لمخطوطتان مذهبتان : اليمين)أ  ٣٨٣
  ٣٠٥  .……ين زخرفي من الفسيفساء يزين الجزء الداخلي من جزء تفصيلي لتكو:اليمين)أ  ٣٨٤
  ٣٠٥  .……سليمان القانوني مصنوعة من الذهب" خاصة بالسلطان إناء:األول: اليمين)أ  ٣٨٥
  ٣٠٥  …… المزخرف بالمينا الزرقاء والحمراءأومشكاة مصنوعة من الزجاج المموه :اليمين)أ  ٣٨٦
  ٣١٧  ..… الكنار الزخرفي لتكرار بسيطتكوين زخرفي يمثل رسم جداري، نالحظ  ٣٨٧
  ٣١٧  ……تكوينات زخرفية لنافذة ذات حشوة جصية مفرغة قائمة على الزخارف النباتية  ٣٨٨
  ٣١٧  .…تكوينات زخرفية متنوعة لحشوات خشبية ورخامية تقوم على العناصر النباتية والنقط  ٣٨٩
  ٣١٧  ..…لجدائل والنقط آوحدةتكوينات زخرفية متنوعة قائمة على الجمع بين زخرفة ا  ٣٩٠
  ٣١٧  ..… خزفي قوامه زخارف آدمية نالحظإناءتكوين زخرفي يزين   ٣٩١
  ٣١٩  ..…وفق نظم من التكرار البسيط تزين" الجدائل"تكوينات زخرفية قائمة على زخرفة   ٣٩٨
  ٣١٩  ..…وإنشائيةوفق نظم تكرارية " المشبكات"تكوينات زخرفية متنوعة قائم على زخرفة   ٣٩٩
  ٣٢٠  ..……من الجص " ابن طولون"جامع " شمسيات "إلحدىتكوين زخرفي :اليمين)أ  ٤٠٠
  ٣٢٠  .م١٤ق-مصر-"قوصون"تكوينات زخرفية لشمسيات مختلفة تزين نوافذ جامع   ٤٠١
  ٣٢١ ……واجهة دار القرآن الصابونية ونالحظ تكوينات زخرفية متنوعة قائمة على التبادالت  ٤٠٣
  ٣٢١  ..…ة متنوعة قائمة على توزيعات ونظم تكرارية مختلفة قوامها التبادالتتكوينات زخرفي  ٤٠٤
  ٣٢٢ .……غالف مصحف من الخشب المطعم بالعاج ذو تكوين قائم على توزيعات: اليمين)أ  ٤٠٦
  ٣٢٢ ..…وأرابيسكمنبر خشبي يحوي حشوات من خط آوفي مزهر ونجمة سداسية : اليمين)أ  ٤٠٧
  ٣٢٣  ".المفروآة"التي تشبه في بناءها نظام " المصلبات"مة على زخرفة تكوينات زخرفية قائ  ٤١٠
  ٣٢٤ ……نالحظ التنوع في ". الطبق النجمي"و" المفروآة"تكوينات زخرفية قوامها زخارف   ٤١١
  ٣٢٤ ..…التربيعات "وفق نظام " المفروآة"تكوينات زخرفية قوامها الخط الكوفي المربع و  ٤١٢
  ٣٢٤ .……ائمة وفق بنائيات الشكل الهندسي الدائري والمربع تزينتكوينات زخرفية ق  ٤١٣
  ٣٤١ ..…صياغات زخرفية متنوعة لعنصر  ٤١٨
  ٣٤٢  ..…تكوين زخرفي لجزء تفصيلي من الجص قوامه ورقة العنب الخماسية وعنقود: األول)أ  ٤١٩
  ٣٤٢  .…الهندسية  والخطوط واألشكال" المراوح النخيلية"تكوينات زخرفية متنوعة تجمع بين   ٤٢٠
  ٣٤٢  ……إيران أو فارس - خزفي فخارإناءمراوح نخيلية تكوين زخرفي على : اليمين)أ  ٤٢١
  ٣٤٤ ..… متنوعة منوإنشائيةالمجنح قائم على نظم تكرارية " األرابيسك"تكوين زخرفي من   ٤٢٦
  ٣٤٤  ..…"يسكاألراب" التعشيق للرخام يحوي زخارف أسلوبتكوين زخرفي قائم على :اليمين)أ  ٤٢٨
  ٣٤٤  ……تكوين نباتي يحوي وحدة زخرفية مرآبة من المراوح النخيلية المجنحة مذهب يزين  ٤٢٩
  ٣٤٤  ..…… خزفيين يحوي صياغات مختلفة للمراوح النخيليةإلناءينتكوينان زخرفيان   ٤٣٠
  ٣٤٧  ……نسيج مزين بتكوين زخرفي قائم على التكرار المتساقط لوحدة اللوتس:اليمين  ٤٣٧
  ٣٤٧ ……"بنو نصر" عهد -نسيج حرير مزين بتكوين زخرفي للوتس داخل جامة معينة الشكل  ٤٣٨
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  :مقدمة البحث •
ون             ه من فن ا تحوي ا بم ا عن                . تقاس حضارة األمم ورقيه ر به ان وعب ون التي صاغها الفن ك الفن تل

والدارس . آما آانت وسيلة إلشباع احتياجاته الشخصية واالجتماعية والروحية       . ثـقافة مجتمعه وعصره  
ارة عن حل               لة متصلة        لتاريخ الفن عبر العصور يجد أن الحضارات السابقة في مجملها عب ات في سلس ق

  .تؤثر آل منها في األخرى، رغم اختالف وتنوع فنونها
  
ه من                     ا تحوي ة، لم ان رؤاه الفني ا الفن وتعد فنون الحضارات السابقة من أهم المنابع التي يستقي منه

ت  اختلف  والتي - فرؤية الفنان التي ما هي إال تعبير عن أفكاره ومعتقداته  . قيم تشكيلية وتعبيرية ورمزية   
اج الفني     - تبعا لعوامل متعددة دينية واجتماعية وفـلسفية  ة في اإلنت وع وتعددي ن    .  عكست تن ان لكل ف فك

ة ه الفني ذان يشكالن مالمح ـلسفته الل ه وف ات  . طابع ون الثقاف ع فن ا م ح أحيان ذه المالم تحم ه تتفاعل وتل
اريخ           ر الت دا عب ة تواصال ممت الي،   . األخرى، محدث ن ال ي       "وبالت ـإن آل ف ة        ف د استمراريته في حرآ ؤآ

  ٣)١٩٩٢بشاي، ( ".التاريخ ال يعتبر فنا أصيال
  

ة   " د الحداث ا بع اه م ام اتج فة، ق ذه الفلس ي ضوء ه ى )Post-modernism(ف ز عل ذي يرتك ، وال
ة                       د الحداث ا بع اه م ادي فلسفة اتج مفهوم التعددية الثقافية التي بدورها تـعد مدخال للرؤية التعددية، آما تن

نمط فكري                  بضرورة ا  زام ب روئ التشكيلية، وعدم االلت النفتاح على التراث الحضاري آمصدر جديد لل
  ٦٥٦ )١٩٩٩لمعي، ( ."أوحد

  
ر الحاصل في                   درك التغي والمتتبع لمراحل تطور الفن من العصور األولى حتى العصر الحديث، ي

ر الفني     اليب التعبي اط وأس فية وع      . أنم ارات فلس ابقة سادت تي ة،    ففي العصور الس ة وديني ة وجمالي قائدي
ا              اعي وصبغة واحدة لحضارة بأآمله ا في   . صاغ آل منها طابعا خاصا في الفن يعبر عن مفهوم جم أم

ان أصبح، فقد )Modern Era(العصر الحديث  .  الفن يعكس جانبا تعبيريا وتشكيليا خاصا ينفرد به الفن
   ١١)١٩٩٧عطية، (.الذاتية في التعبيروعلى هذا قامت عدة حرآات فنية حديثة من أهدافها الطالقة و

ـثال       "بـيكاسـو "وقد ظهر التأثر بفنون الحضارات السابقة في أعمال آثير من فناني العصر الحـديث أم
)P. Picasso (اتيس "، و١٩٧٣-١٨٨١ ن     ١٩٥٤-١٨٦٩) H. Matisse ("م ا نحو الف ذان اتجه ، الل

داع     ن ال         "بيكاسو "حيث اتجه     . القديم آمصدر لإللهام واإلب ن األفريقي والف ديم   نحو الف ، في   مصري الق
   ٩٧)١٩٩٧بهنسي، ( . نحو الفن العربي وخاصة الزخارف اإلسالمية"ماتيس"حين اتجه 

رفض  ادي ب ي تن ة العصر الحديث الت رن العشرين وضمن مرحل ا ظهر في النصف األول من الق آم
ة الحدا         ا مرحل ق عليه دة أطل ة جدي ائدة، مرحل ة الس اهيم الفني ة  المف ا   ) Modernism(ث والتي تتالت فيه

دارس       ة و    واالتجاهات   العديد من الم ة آالتكعيبي تقبلية السريالية و الفني ا المس ذلك ظهر طراز    .  وغيره آ
رف ب    د ع ي جدي و"ـفن ن    )Art Deco( "اآلرت ديك كيلية م ياغاته التش توحى ص ادر   اس دة مص ع

  )  Clouzot, 1997 (1 .ارات السابقة إلى جانب عناصر زخرفية من فنون الحضواتجاهات فنية متنوعة
ة                  د الحداث ا بع ة م نحن نسير في مرحل ينيات من            . أما في عصرنا الحالي، ف اه ظهر في الخمس وهو اتج

ات    ي الثمانيني ه ف ره وتأسست نظريات ور فك م تبل رين ث رن العش وم  . الق ى مفه اه عل ذا االتج ز ه ويرتك
د     ه يؤآ ا ان ـا " حسب رأي  –التعددية الثـقافية، آم ـتر ه ـري برجـسون  "و ) H. Foster ("ل فـوس " هـن

)H. Bergson(-         ربط ك لل رات وذل ى فت  على أهمية تاريخ الفن ودراسة الماضي من خالل تقسيمه إل
رات                   ذه الفت ين ه ة ب اة االجتماعي ون والحي ة والفن  وهو   ٧٨-٢٩)١٩٩٤روز،(.بين ظهور مالمح جديدة في الثقاف

ـقافات             بالتالي يدعو إلى دراسة وتحليل التر      ون الث ع فن ار أن جمي ى اعتب ة عل اث الفني الحضاري بحيادي
  .األخرى المَشكلة لهذا التراث متساوية القيمة

   
ك                     ة وذل ون بعض الحضارات المختلف ين زخارف فن ى الجمع ب ذا البحث يرتكز عل وعليه، فان ه

راغ،     هذا الجمع بين زخارف فنون بعض الحضارات السابقة ال ي         . الستحداث رؤى تصميميه   ى ف قوم عل
فالمتأمل لهذه الحضارات بالدراسة والتحليل وما تمثله فنونها من مفاهيم وعقائد وأبعاد تشكيلية، يجد أن                

  .هناك مجموعة من القيم المشترآة بينها



٣  

  
ا                 " ة مع اختالف جوهره ففي  . فمثال، نالحظ أن معظم فنون الحضارات السابقة ذات نزعة عقائدي

ـقدات ال  يطرت المعت ين س دات    ح ة، والمعتق ارة الفرعوني ي الحض ود ف ث والخل ى البع ة عل ة القائم ديني
اتين                ا صاغته ه ى م زوال في الحضارة الصينية، عل ة وأن الكون مصيره ال الدينية القائمة على البوذي
الغ في        ر الب ا أيضا األث ان له ة في الحضارة اإلسالمية آ دة الديني ون؛ نجد أن العقي الحضارتين من فن

د  وين إب ةتك ارات    . )Al-Nahas, 1990(13,18 "اعاتهم الفني ذه الحض ي ه مم ف ان المص الج الفن ث ع حي
ة  ـلسفته العقائدي ل حسب ف ة آ ل حضارة   . موضوعاته الفني في الخاص بك دلول الفلس ذا الم ق ه ولتحقي

لوب   ى األس ان إل ي معظم األحي ان المصمم ف أ الفن ه، لج ي ال يمكن إدراآ ر مرئ الم غي ي ع ل ف والمتمث
  .يدي في صياغة زخارفه ورموزهالتجر

ولم تكن هذه النزعة العقائدية وما تشكله من قيمة تجريدية وحدها العامل المشترك في فنون الحضارات                 
يم التشكيلية                    اريخ يظهر أيضا من خالل بعض الخصائص والق ر الت ون عب السابقة، فالتواصل في الفن

ية وال      نظم الهندس ط وال ي الخ اع ف ل اإليق ترآة مث ور    المش ال المنظ ل وإهم رار والتماث طيح(تك ) التس
  .واستخدام األلوان الصريحة وارتباط العناصر الزخرفية بالكتابة

  
وقد الحظت الدارسة من خالل دراستها لتاريخ فنون الحضارات المختلفة، ومن خالل عملها بقسم               

ة يرآ                 ى التصميمات الزخرفي ائم عل وع واحد فقط من           التربية الفنية؛ أن تناول العمل الفني الق ى ن ز عل
 والبعد عن استخدام زخارف الحضارات األخرى في العمل الفني                ) الزخارف اإلسالمية   ( الزخارف  
 من الصعب تصوره      أصبحهذا االنعزال المتمثل في االلتزام بالرؤية األحادية للعمل الفني،          . التصميمي

ة من    . في عالمنا المعاصر الذي يتالشى فيه عنصرا الزمان والمكان     فالحاضر والمستقبل ما هو إال حلق
  .تلك السلسلة المتصلة

ه زخارف                         ا تمثل ن، وم ـقليدية في الف لذا، وفي ضوء ما يمثله مفهوم ما بعد الحداثة من تغيير األنماط الت
تفادة        دارس والمصمم االس ى ال فنون الحضارات السابقة من أهمية في مجال التصميم الزخرفي، فإن عل

يم ا      داع               من مجموع ق ام واإلب ـقافي اإلنساني بشكل ع و الث داد طبيعي للنم راث الفني الحضاري آامت لت
  .التصميمي بشكل خاص

ابقة        ون بعض الحضارات الس ين زخارف فن رى الدارسة أن الجمع ب تفادة، ت ذه االس وآأحد جوانب ه
فية وقي          دلوالتها الفلس ى م رف عل ا والتع ل تطوره ع مراح الل تتب ن خ اري، م ي حض راث فن ا آت مه

ا      ن آل منه التشكيلية بالدراسة والتحليل ومحاولة التقريب بين هذه الحضارات بالبحث عما هو خاص بف
تحداث ر ن اس ا، يمك ين فنونه ام ب و ع ا ه ين ؤىوم ي ب ل الفن ق التكام ى تحقي ادرة عل ميميه ق  تص

  . الحضارات اإلنسانية وذلك في مجال التصميم الزخرفي

  :مشكلة البحث •
تفا   ن االس ف يمك ميم        آي ال التص ي مج كيلية ف ياغات تش تحداث ص ة الس د الحداث ا بع وم م ن مفه دة م

  . الزخرفي قائمة على الجمع بين زخارف فنون بعض الحضارات السابقة

  :فروض البحث •
ابقة   .١ ون بعض الحضارات الس ين زخارف فن ع ب ن خالل الجم دة م ة جدي داخل تجريبي طرح م

  .وذلك في ضوء مفهوم ما بعد الحداثة
ن اس .٢ ن   يمك ي م ال التصميم الزخرف ي مج تثمارها ف دة واس كيلية جدي يم تش ات وق تخالص عالق

ابقة والسمات                          ون بعض الحضارات الس ين زخارف فن ة ب ة العام ـشف عن السمات الفني خالل الك
  .الفنية الخاصة بكل حضارة

 يمكن استحداث تصميمات زخرفية معاصرة قائمة على مفهوم ما بعد الحداثة من خالل دراسة                 .٣
فية                    دلوالت فلس ابقة من م ون بعض الحضارات الس ة  ما يكمن وراء العنصر الزخرفي في فن   رمزي

  .وجوانب تشكيلية
  



٤  

 
 
  :أهداف البحث •
ار            .١ ا البتك ابقة من خالل الجمع بينه الوصول إلى تآلف بين زخارف فنون بعض الحضارات الس

  .تصميمات زخرفية معاصرة
ة من                تحقيق صياغة تشكيلية ناجحة في مجال التصمي       .٢ د الحداث ا بع وم م م الزخرفي في ضوء مفه

دالالت           اني وال فية  خالل دراسة واستيعاب الصياغات الشكلية والمع ون بعض        الفلس  لزخارف فن
  .الحضارات السابقة

ين زخارف                 .٣ الكشف عن قيم تشكيلية جديدة من خالل استخالص القيم الفنية المشترآة والمختلفة ب
  . فنون بعض الحضارات السابقة

  :ية البحثأهم •
  .التأآيد على ضرورة التناول الجيد للتراث الفني الحضاري بصياغة جديدة تتالءم مع العصر .١
ى                  .٢ ة تساعد عل االستفادة من التراث الفني الحضاري آمصدر للرؤية بما يحويه من خبرة تراآمي

  .اإلبداع والتقدم
د الح                    .٣ ا بع اه م ة في ضوء فلسفة اتج ة التعددي ة من خالل استحداث        التأآيد على مفهوم الرؤي داث

  .تصميمات زخرفية قائمة على الجمع بين زخارف فنون بعض الحضارات المختلفة
تحداث رؤى        .٤ الل اس ن خ ة م ارات مختلف ة لحض اط مختلف ـبل أنم رية لتـق ة البص تثارة الرؤي اس

  .تصميميه جديدة في ضوء مفهوم ما بعد الحداثة
  
  :حدود البحث •

  :يقتصر البحث على
ما يقوم عليه من مبادئ وما يرتبط       الفني من حيث النشأة والمفهوم و     " ما بعد الحداثة  "دراسة التجاه    

 .النظريات والسمات الخاصة بهبه من 
ة وسماتها              المصرية القديمة دراسة آل من الحضارة        والحضارة اإلسالمية من حيث سماتها العام

  .الفنية الخاصة
ة في آل من  دراسة    بعض العناصر الزخرفي ة والحضارة اإلسالمية الحضارة ل  المصرية القديم

 :والتي تتمثل في آل من
  العناصر الزخرفية الهندسية  ) أ
 العناصر الزخرفية النباتية ) ب
  الكتابات) ج
  الرموز) د

ة                       ة الذاتي ة العملي نهج التطبيقي من خالل التجرب حيث أنها تمثل المداخل التجريبية التي يقوم عليها الم
  .للباحثة

  :نهج البحثم •
التجريبي وذلك من خالل إجراءات البحث        الشبه  احثة آال من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج        تتبع الب 
  :التالية
  :اإلطار النظري: أوًال

  . ونظريات فـلسفة اتجاه ما بعد الحداثة وما يتضمنه من مفاهيمدراسة 
  .نبذة عن نشأة وتطور الفن الزخرفي عبر العصور 
  . والحضارة اإلسالميةالمصرية القديمةن الحضارة  تاريخية عن زخارف فنون آل مدراسة 
 .اإلسالميالفن  والمصري القديمتحديد القيم الفنية المشترآة والمختلفة بين آل من الفن  
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ة والحضارة                  حصر وتصنيف لبعض أهم العناصر الزخرفية في آل من الحضارة المصرية القديم
 .اإلسالمية

  .المصري القديم والفن اإلسالميدراسة تحليلية لمختارات من زخارف الفن  
 )، أسسه ونظمه وقيمه التشكيليةمفهومه، مجاالته(التصميم الزخرفي والتصميم  
 .التجريب وعالقته بالتطور العلمي والتكنولوجي والعملية اإلبداعية 

  
  :اإلطار التطبيقي: ثانيًا
ة شخصية ترتكز عل                  وم الدارسة بتجرب ى استحداث معالجات     بناء على نتائج الدراسات السابقة تق

ن   والمصري القديمتصميميه قائمة على الجمع بين مختارات من زخارف الفن    باستخدام   اإلسالمي الف
امج   ي فوتوشوب إصدار    "برن أداة تشكيلية خاصة    (Adobe Photoshop 9.0)" ٩أدوب  ووسيط  آ
كيلي  ة  تش ل الباحث ن قب ه م ن  يقتصر تطبيق دد م ى ع ة عل ائف أو األدوات الفني ال الوظ الخاصة بمج
  .من خالل عدة مداخل تجريبيةوذلك ، التصميم

ا            استمارة تقييم عرض نتائج البحث من خالل        ين لتقييمه  على مجموعة من المتخصصين والمحكم
  .وللتحقق من صدق الفروض وأهداف البحث

 .استخالص أهم ما توصلت إليه الباحثة من نتائج وعرض التوصيات 
  
  :مصطلحات البحث •
  Modernism-Post  –لحداثة ما بعد ا) ١

اه الحديث        "  ". ما أتى بعد الحديث في الفنون، وخصوصا فن العمارة التي طبقت المبادئ ضد االتج
691)Sykes, 1982(  

ة الشعبية جزءا ال يتجزأ من صورة                      "  أن الثقاف هي حرآة تقبل اآتشافات القرن العشرين، وتسلم ب
ق        .عالمنا المعاصر  ة عن طري ا باهتمامات أخرى      إنها تتجاوز الحداث ى الزخرف        . مزجه ا عودة إل إنه

ا                          د هم اريخ والتقالي ديم وأن الت ين الحديث والق ا المزاوجة ب ا أنه يم، آم اهيم والق وتنوع األساليب والمف
  ٦٥٦)١٩٩٩لمعي، . ("نقطة االبتداء

ك ل                    ات، وذل ك الثقاف ة من تل لنهوض  توحيد الثقافات المختلفة واالستفادة من القيم والمضامين النابع
  )www.xenos.org(. بالمجتمعات

  
وم                 - وفق التعريف اإلجرائي للباحثة    – ويستند هذا البحث   ا يق ة مفهوم د الحداث ا بع  إلى آون مصطلح م

ي  وع ف ردة والتن ة المف ة، من خالل التحرر من الرؤي ات الحضارات المختلف ل ثقاف اح وتقب ى االنفت عل
  . زخرفية معاصرةاألساليب والقيم التشكيلية البتكار تصميمات

  
   –التعددية الثقافية ) ٢

Cultural Diversity, Multi-cultural, Multi-culturalism, Cultural Plurality, 
Cultural Pluralism  

ك                   "  ا للتفاعل، وذل داعها محط ا وإب هو مفهوم يقوم على اعتبار أنماط الحضارات األخرى وإنتاجه
  ٦٥٧)١٩٩٩لمعي، . ("ترك وقبول لثقافة اآلخرلخلق أفكار وأشكال متزاوجة وتفاهم مش

ة التعامل مع                   تقوم على دراسة أآثر من ثقافة وتحليل محتوياتها الفنية والثقافية والمعرفية، ومحاول
  )www.multicultural.Educ.ubc.ca (.مفرداتها ليس آأشكال ولكن آخبرات إنسانية أنتجت عناصر فنية

  
ة الثقا        ذا البحث بالتعددي رد الواحد         ويقصد ه د الف ة عن ة الثقافي ة، التعددي رد     . في اح الف ل وانفت أي مدى تقب

  . على الثقافات األخرى، وإمكانية االستفادة منها في ابتكار تصميمات زخرفية جديدة" الفنان"
  
   –الرؤية التعددية ) ٣

Visual Diversity, Visual Plurality, Visual Pluralism  
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ى أن للم        "  وم عل وم يق ار في                      هو مفه د من األفك د والعدي ر عن العدي ة في التعبي ق الحري صمم مطل
ة  ردة أو ثابت ة مف زام بنقطة رؤي د، دون االلت ة  .التصميم الواح اهرة فني ة ظ وم بمثاب ذا المفه وأصبح ه

  ٤٩٥،٤٩٩)١٩٩٩الصبحي، . ("وثقافية لها جذورها التراثية وامتداداتها الحضارية 
  

ار                 مفهوم التعددية الثقافية للحضارا     اهيم وأفك ى مف ة عل ة قائم رؤى مختلف ت اإلنسانية هو انعكاس ل
   )www.igc.org (.تختلف حسب آل مجتمع

  
ا                       ويستند هذا البحث إلى أن الرؤية التعددية هي مخرجات للتعبير الفني ناتجة عن مدخالت تفاعل معه

ان المصمم  ث يصبح الفن كيلية، بحي ة والتش ة الثقافي ان المصمم وهي التعددي تحداث الفن ى اس ادرا عل  ق
  .صياغات تشكيلية متنوعة

  
   Decorative Design  -التصميم الزخرفي) ٤
  

ة من خالل استخدام                       التزيين والزخرف تم ب ون التي ته مصطلح عام يشير إلى أشكال عديدة من الفن
د            ة عن اث وخاص يج واألث اج والنس ا والزج ادن والمين غال المع زف وأش ن الخ ة آف دات زخرفي وح

تعمال داخلي   اس ميم ال ال التص ي مج ون ف ذه الفن ون    .  ه ذه الفن ز ه ذا المصطلح لتميي تعمل ه ا يس آم
   ) www.artlex.com(. الصغرى عن الفنون الكبرى آالعمارة والنحت والتصوير

ع        . ترجمة لموضوع معين بفكرة مرسومة هادفة تحمل قيما فنية          ى توزي ويتوقف نجاح التصميم عل
ا              الخطوط األساسية والوحدات ا    ات فيم ط العالق ا، ورب يقها واتزانه لمتنوعة المكونة للشكل العام، وتنس

   ١٠٠)١٩٩١بدوي،  (.بين هذه العناصر بعضها ببعض في وحدة متكاملة
ة من اجل أداء وظائف وأنشطة تكون                      "  ات متبادل ا عالق تنظيم وترتيب عناصر متداخلة تقوم بينه

  ١٣)١٩٨٥عبد الكريم،  (.كيان المتكامل للزخرفةمحصلتها النهائية بمثابة الناتج الذي يحققه ال
  

ويستند هذا البحث إلى ابتكار تصميمات زخرفية قائمة على الجمع بين وحدات زخرفية متنوعة من آل                 
ة مع                 من الحضارة الفرعونية والحضارة اإلسالمية، عن طريق االستفادة من الوسائط التشكيلية المختلف

  . دمراعاة عناصر وأسس التصميم الجي



  
  
  
  
  

  الباب األول
  

  منهجية البحث
 

  :الفصل الثاني
 
  الدراسات المرتبطة -
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  :الدراسات المرتبطة •
  :وهي آاآلتي. ارتبط البحث ببعض الدراسات السابقة، سواء آانت رسائل أو بحوث أو آتب علمية

  دراسات تناولت بعض مفاهيم اتجاه ما بعد الحداثة: أوال
١ . "Modernism?-t is PostWha" )1989Jencks, ( 

" ما بعد الحداثة"و" حداثة المتأخرةال"و" الحداثة " مرحلةتناولت الدراسة تعريف مصطلحات
أهم سماتها وخصائصها ولهذه االتجاهات وما تقوم عليه من نظريات ومبادئ من حيث النشأة التاريخية 

ومفاهيمها الفلسفية والمدارس الحديثة الخاصة بكل مرحلة باإلضافة إلى ما تتصف به المجتمعات التي 
  .ونظريات متعددة ية الثالثة السابقةنشـأت من خالل االتجاهات أو المراحل الفن

اهيم   " ما بعد الحداثة  "وقد استفاد البحث من هذه الدراسة في توضيح ما يقوم عليه مفهوم              من مف
اه     أة اتج ة لنش ذور التاريخي ى الج افة إل فات باإلض ة "وفلس د الحداث ا بع ات  " م ن نظري منه م ا يتض وم

  ".ا بعد الحداثةم"وحرآات فنية عديدة إلى جانب سمات مرحلة اتجاه 
  
ة             ". ٢ تعدد زوايا الرؤية في التصوير الحديث آمدخل تجريبي في إنتاج وتدريس التصوير لطالب آلي

  )١٩٩٥الصبحي، (" التربية والفنية
شملت الدراسة المبادئ أو المفاهيم التي يقوم عليها اتجاه ما بعد الحداثة عن طريق تناول 

ي في عدد من فنون الحضارات آالحضارة المصرية القديمة مفهوم الرؤية التعددية من مدخل تاريخ
آما تناولت الدراسة مفهوم المنظور واألسس الجمالية . والحضارة اإلسالمية وحضارة الشرق األقصى

آما اشتملت الدراسة على دراسة تعدد زوايا األشكال والمجاالت عبر . لتوظيف المنظور في التصوير
ة تعدد الزوايا المكانية والبعدية من خالل المنظور اللوني غير المعتمد وتناولت الدراس. عصور مختلفة
وهذه الدراسة يعتمد إطارها التطبيقي على دراسة مدى تأثير تعدد زوايا الرؤية في . على الشكل

استحداث قيم بنائية وتعبيرية في العمل الفني وإمكانية االستفادة من ذلك المدخل آعامل مؤثر في عملية 
  .  التصوير بكلية التربية الفنيةتدريس

اني العصر الحديث                            أثر فن اول مدى ت ذه الدراسة من خالل تن وقد استفاد البحث الحالي من ه
ا                      . بالفن اإلسالمي  ة ومدى ارتباطه ة التعددي وم الرؤي ه لمفه وآذلك استفاد البحث من الدراسة في تناول

ة والعوامل التي          بكل من الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية         وفق تعبيرات تشكيلية مختلف
  .أدت إلى ظهور هذا المفهوم في مرحلة اتجاه ما بعد الحداثة

 
  )١٩٩٥زآي، (" تقنيات تصوير ما بعد الفن الحديث إلثراء التعبير الفني. "٣

ة              ة واالقتصادية لحرآ ة والفلسفة واالجتماعي ا  "تشتمل الدراسة على عرض لألسس التاريخي م
د الح ن  ". ديثبع رة م د بعض مصوري الفت ا عن ات التصوير ودوره ى تقني تمل عل  – ١٩٤٠وتش
  .وخلصت الدراسة إلى أهمية المعرفة التقنية وتنوع الخامات واألساليب في الفن التشكيلي. م١٩٩٠

اه                 وم اتج اول مفه ة "وقد استفاد البحث الحالي من هذه الدراسة في تن ون      " الحداث أثر فن ومدى ت
ة    "باإلضافة إلى تناول اتجاه     .  بفنون الحضارات السابقة   العصر الحديث  د الحداث أته      " ما بع من حيث نش

ات واتجاهات                       اهيم وفلسفات ونظري ه من مف ا ينطوي علي وأهم العناصر التي ساعدت على ظهوره وم
  .فنية باإلضافة إلى عرض ألهم مميزاته وسماته

  
  )١٩٩٩الصبحي، (" نالثقافة التعددية وآفاق الرؤية التعددية في الف. ٤

ا                  دراسة ال تتناول ن وارتباطه ة في الف ة التعددي وم الرؤي  مفهوم التعددية الثقافية والبحث في مفه
رؤى والوسائط التشكيلية   .بالمفاهيم المعاصرة  ة  ( ودراسة إمكانية االستفادة من تعدد ال ) الخامات المختلف

اليب ب    تحداث أس ي الس دخل تجريب د، آم ي الواح ل الفن ي العم ال   ف ي مج ردة ف ة متف يم تعبيري ة وق نائي
ن التصوير في آل من                             .التصوير يم التشكيلية لف تفادة من الق ى االس وقد اعتمد الباحث في دراسته عل

  .الحضارة اإلسالمية والحضارة المصرية، من خالل تحليل بعض أعمال فناني العصر الحديث
وم ا ى مفه ي التعرف عل ذه الدراسة ف ة من ه تفيد الباحث ة وتس ة التعددي ة والرؤي ة الثقافي لتعددي

رؤى                 -آمكمالن لبعضهما -ودورهما   دد ال ك من خالل تع ان، وذل دى الفن ة ل في تنمية الجوانب اإلبداعي



٨  

ة لكل              .والوسائط التشكيلية  ردات الزخرفي آما يستفيد البحث الحالي من هذا المرجع في آيفية تحليل المف
ة والحضارة اإلسالمي ات من الحضارة الفرعوني ق عالق رة لخل ي صياغة مبتك ا ف ا وتجميعه ة وتوليفه
  .وقيم تشكيلية مستحدثة تثري مجال التصميم

  
  )١٩٩٩لمعي، (" التراث والتعددية الثقافية في فن ما بعد الحداثة". ٥

ى                      ة من خالل آراء مجموعة من الفالسفة، باإلضافة إل تناول البحث فلسفة اتجاه ما بعد الحداث
ذا اال ادئ ه م مب اهأه د    .تج ا بع اه م ي اتج ال ف ا الفع ة ودوره ة الثقافي وم التعددي اول الباحث مفه ا تن آم

فة    ق عرض آراء بعض الفالس ك عن طري ة، وذل ة اإلبداعي ا آمصدر محرك للعملي ة، وأهميته الحداث
ة       د الحداث ا بع ة في                 .وفناني م ة الفني ن والتربي ات الف تقبلية لتحديث آلي م طرح الباحث خطة عمل مس ث

رامج                 .م العربي في ضوء التعددية الثقافية     العال ل عمل ب ه مث آما عرض بعض المقترحات ضمن خطت
  . إقامة حلقات النقاش المتبادلة وغيرهاومشترآة تجريبية، 

ه من                  وم علي ا تق ة وم د الحداث ا بع ذه الدراسة في توضيح فلسفة م ويستفيد البحث الحالي من ه
يالت فني      مفاهيم ادة وا ة ومبادئ ونظريات وتحل ا في      من إلف ة ه ارات من زخارف         إمكاني ين مخت  الجمع ب

ا يسهم في                      الفن المصري القديم والفن اإلسالمي الستحداث صياغات تشكيلية في مجال التصميم، مم
  .ارتقاء المستوى اإلبداعي للفنان المصمم

رن الحادي والع                       ". ٦ ة للق د الحداث ا بع ى فن م دخل لتحول مفهوم التصوير إل " شرين السيبرانية آم
  )٢٠٠٠سالم، (

جاهات الفنية اشتملت هذه الدراسة على التعرف على األسس الفلسفية والخصائص واالت
والعالقة التقابلية بينهما، وأثرهما على تحول المفاهيم " ما بعد الحداثة"و" الحداثة"لحرآتي 

بدايات القرن والمضامين والتوجهات الفكرية والفلسفية والفنية، خاصة من القرن العشرين حتى 
آما تلقي الدراسة الضوء على أهم النظريات العليمة والتكنولوجية والتقنية . الحادي والعشرين

للسيبرانية وما تتضمنه من مفاهيم تتعلق بأنظمة التحكم واالتصال في المنظومات المصنعة التي تعمل 
تطبيقات السيبرانية في مجال آما يقوم الجانب العملي للدراسة على توظيف . وفق المفهوم السيبراني

اإلبداع الفني والعمل على إيجاد رؤية جديدة في تشكيل بنية العمل باستخدام أدوات وأساليب وتقنيات 
. علمية وتكنولوجية وفنية مستحدثة تدخل الفن مرحلة جديدة من اإلبداع في القرن الحادي والعشرين

، وتحديد أهم االتجاهات الفنية "الحداثة"ونهاية وقد خلصت الدراسة إلى تحديد فترات بدايات وتطور 
وما تتضمنه من سمات " ما بعد الحداثة"باإلضافة إلى تحديد مرحلة اتجاه . التي تمثل هذه المرحلة

  .وخصائص واتجاهات فنية شملت ثمانية وخمسون اتجاها
وما " عد الحداثةما ب"وقد استفاد البحث الحالي من هذه الدراسة في تحديد بدايات ونشأة اتجاه 

تقوم عليه من نظريات واهم العوامل التي أدت إلى ظهور هذا االتجاه باإلضافة إلى التعرف على 
  .واهم االتجاهات الفنية القائمة على هذا االتجاه" ما بعد الحداثة"مفهوم وسمات وفلسفة اتجاه 

  
ون ". ٧ ا بفن ة، وارتباطه ارات القديم ة للحض فية والفني اهيم الفلس ةالمف د الحداث ا بع دخل .  م آم

  )٢٠٠١السمري، (" لالستلهام في التصوير
وعالقتها بفنون بعض " ما بعد الحداثة"تناولت الدراسة األسباب التي أدت إلى ظهور فنون 

آما اشتملت الدراسة على اتجاهات . الحضارات القديمة والفنون البدائية المعاصرة وأوجه التشابه بينها
بعد "ومختارات من األعمال الفنية فيما " فن األرض"و" فن المفهوم"مثل " ةما بعد الحداث"فنون 
ويقوم الجانب التطبيقي . والتي لها صلة بفنون الحضارات القديمة من حيث الفكر والمعتقد" الحداثة

لهذه الدراسة على استلهام السمات والمضامين الفلسفية والروحية لفنون الحضارات القديمة إلنتاج 
فنية تتسم بالمعاصرة، مع االستفادة من التقنيات الحديثة في إثراء الجانب التشكيلي في مجال أعمال 
وقد خلصت الدراسة إلى وجود سمات مشرآة وعالقة فلسفية بين فنون الحضارات القديمة . التصوير

  ". ما بعد الحداثة"والفنون البدائية المعاصرة وبين فنون 
ونشأته وما يقوم " ما بعد الحداثة"ذه الدراسة في تناول مفهوم وقد استفاد البحث الحالي من ه

" ما بعد الحداثة"باإلضافة إلى ما يختص به اتجاه . عليه من نظريات واتجاهات ومدارس فنية مختلفة
ما بعد "آما استفاد البحث من هذه الدراسة في تناول ما يدعوا إليه اتجاه . من سمات فنية وفلسفية
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ولة االستفادة من المفاهيم المختلفة القديمة وربطها بالمفاهيم الحديثة والتطور العلمي  من محا" الحداثة
في العصر الذي نعيشه آأرضية خصبة تتيح للفنان أن يكون أآثر مرونة وانفتاحا على الفنون القديمة 

  .في أعماله
  
ة                  ". ٨ دريس التصوير لطالب آلي ة لت ة الثقافي التراث الفني آمصدر للرؤية في ضوء مفهوم التعددي

  )٢٠٠١زآي، (" التربية النوعية
،  "ما بعد الحداثة" للتراث الفني آمصدر للرؤية وأثره على مفاهيم ًاتناولت هذه الدراسة عرض

آما أوضحت الدراسة آيف أن التعددية ". اثةما بعد الحد"والعالقة بين نظرية التعددية الثقافية واتجاه 
الثقافية أصبحت سمة العصر وذلك عن طريق تناول مختارات من بعض أعمال التصوير في التراث 

وقد خلصت الدراسة إلى األثر الكبير .الفني لبعض الحضارات وامتدادها في الفنون القومية المعاصرة
  .المعاصروالواضح للتعددية الثقافية في األعمال الفن 

اه     وم اتج اول مفه ذه الدراسة في تن تفاد البحث الحالي من ه د اس ة "وق د الحداث ا بع أته " م ونش
ة  "باإلضافة إلى تناول اتجاه . ومدى تأثر فنون العصر الحديث بفنون الحضارات السابقة  د الحداث " ما بع

اهيم وفلس             ه من مف ا ينطوي علي وره وم ى ظه ي ساعدت عل م العناصر الت ات من حيث أه فات ونظري
  .واتجاهات فنية باإلضافة إلى عرض ألهم مميزاته وسماته

  
  )٢٠٠١محمد، (" السمات الفنية لتصوير ما بعد الحداثة في الفن المصري المعاصر. "٩

والحرآات الفنية التي مهدت " ما بعد الحداثة"تشتمل هذه الدراسة على التعرف على نشأة فن 
" ما بعد الحداثة"آما تناولت االتجاهات الفنية المختلفة لفنون ". سحرآة فلوآ"و" فن العامة"له مثل 

وقد خلصت الدراسة إلى ". التعبيرية الجديدة"و" الواقعية الجديدة"و" فن المينمال"و" فن الخداع"مثل 
  ".ما بعد الحداثة"مجموعة من السمات الفنية التي ميزت فنون 

يح تأثر الفن الحديث بفنون الحضارات السابقة استفاد البحث الحالي من هذه الدراسة في توض
. ومفهومه وفلسفته" ما بعد الحداثة"من خالل فناني العصر الحديث، وآذلك في عرض نشأة اتجاه 

باإلضافة إلى مفهوم التعددية في مجال التصوير آسمة أساسية في المدارس واالتجاهات الفنية المختلفة 
  . الفن من سمات فلسفية وتشكيلية خاصةوما يميز هذا" ما بعد الحداثة"لفن 

  
   تناولت الزخارف في الحضارة المصرية القديمةاتدراس: ثانيا
  )١٩٤٩يوسف وخفاجي، ( "فن الزخرفة المصرية القديمة. "١

أة      ث النش ن حي ة م ارة المصرية القديم ي الحض ة ف اريخ الزخرف ة ت ملت الدراس والعصور ش
ات          لمختلفة التي مرت بها وأن    ة ا التاريخي واعها ومجاالتها الفنية، وتناولها من خالل التحليل الفني للتكوين

ة  ة الزخرفي رية القديم ارة المص ي الحض ة ف افة. المختلف ى باإلض احثين إل اء والب ض العلم  آراء بع
  . المتخصصين في علم المصريات

ة للحضار                    م العصور التاريخي ة واستفاد البحث الحالي من هذه الدراسة في عرض ودراسة أه
ة للحضارة المصرية        . المصرية القديمة  ذلك في دراسة العناصر الزخرفي أتها     وآ ة من حيث نش القديم

ة                 ة للحضارة المصرية القديم وتطورها التاريخي وتصنيفاتها ومدى تأثيرها في المجاالت الفنية المختلف
ده         . من عمارة وتصوير وفنون تطبيقية     ا يعتم اريخي       آما استفاد البحث من هذه الدراسة فيم ق ت  من توثي

  .للعناصر والتكوينات الزخرفية المختلفة للحضارة المصرية القديمة
  
  )١٩٧٠نظير، ( "الثروة النباتية عند قدماء المصريين". ٢

تتناول هذه الدراسة نشأة الزراعة في مصر القديمة وأساليب الزراعة والري وأنواع 
باتات واألشجار والثمار الخاصة بالحضارة آما استعرضت بالتفصيل أهم الن. المحاصيل المختلفة

 واستخداماتها في الصناعات وأنواعها والمصطلح العلمي لها نشأتهاالمصرية القديمة من حيث 
  .والحرف المختلفة
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ل       ر العوام ى أث رف عل ي التع ري ف ب النظ ي الجان ة ف ذه الدراس ن ه الي م تفاد البحث الح اس
ذلك ال       ة           الجغرافية في الحضارة المصرية، وآ ات المصرية القديم ة للنبات ى األسماء الفرعوني تعرف عل

  .ووصف ألشكال هذه النباتات وخاصة عنصري النخيل والبردي في الحضارة المصرية القديمة
  
ات           االستفادة القيم التشكيلية للكتابات المصرية القديمة وإمكانية       ". ٣ ا في تصميم أقمشة المعلق  منه

  )١٩٨٩عثمان، ( "المطبوعة
ت ا     تناول رت به ي م ة الت ث العصور التاريخي ن حي ة م ة المصرية القديم ة أصل اللغ  الدراس

ا  اريخي له ور الت ن     . والتط ارات م كيلي لمخت ي والتش ل الوصفي والهندس ة التحلي ت الدراس ا تناول آم
ة  ات القديم افةالكتاب ى باإلض واد إل ون والم ات المصرية  واألدوات الل وش والكتاب ي النق تخدمة ف  المس

  .المطبوعة المعلقات أقمشةة، واالستفادة من ذلك في تنفيذ تصميمات مبتكرة في مجال تصميم القديم
ذه الدراسة             ة للحضارة المصرية            استفاد البحث الحالي من ه ات الهيروغليفي في دراسة الكتاب

ة   والعالمات الهجائية الخاصة بها وداللتها الم     وأنماطهاالقديمة من حيث نشأتها وتطورها التاريخي        ختلف
  . الصياغات التشكيلية الخاصة بهاإلى باإلضافة

  
  )١٩٩١عكاشة، ( "الفن المصري القديم. "٤

تناولت هذه الدراسة نشأة الحضارة المصرية القديمة بما تحويه من عصور واسر ملكية 
وقد استعرضت الدارسة ضمن هذه العصور والحقبات المتتالية فنون الحضارة المصرية وذلك . مختلفة
 على توتناولت في هذين المجالين أهم العوامل التي ساعد.  خالل مجال النحت ومجال التصويرمن

  .ظهورهما والعناصر الزخرفية والرموز المتنوعة
أثر     ديم وت ن المصري الق ة للف اول السمات العام ذه الدراسة في تن الي من ه تفاد البحث الح اس

ة والفلسفة الديني         ذه الدراسة في توضيح                و. ةالفنان المصري القديم بالطبيع تفاد البحث الحالي من ه اس
وآذلك استفاد البحث من هذه الدراسة في إيضاح المدلوالت         . السمات الفنية آالتكوين والمنظور والنسب    

  .الرمزية لأللوان والقيم اللونية والعناصر الزخرفية المتنوعة في الفن المصري القديم
  
٥. "Ancient Egyptian Designs ")1998lson, Wi(  

ة،           االت الفني ف المج ة لمختل ة الفرعوني ميمات الزخرفي ة للتص ة تحليلي ع دراس اول المرج تن
ذه الحضارة            ون ه ى تطور فن ة التي أدت إل ة والظروف الطبيعي اول   . والعوامل الفلسفية والفكري ا تن آم

  .واأللوان التشكيلية للزخارف الفرعونية والنظم الهندسية وقوانين النسب والشبكيات ساألس
ة             ة المصرية القديم ردات الزخرفي ل المف ة تحلي ويستفيد البحث الحالي من هذا المرجع في آيفي

  .وإدراك ما تقوم عليه من أسس وقيم تشكيلية مما يدعم الجانب النظري والجانب العملي للبحث
  
٦ .” EGYPTION DECORATIVE ART“ )1999Petrie, (  

خرفية في الفن المصري القديم من عناصر هندسية ونباتية عناصر الزال نشأةتناولت الدراسة 
آما استعرضت تطور هذه العناصر عبر األسر الحاآمة في العصور المختلفة من . ورموز وآتابات

حيث تنوع صياغاتها التشكيلية والنظم البنائية لها باإلضافة إلى مجموعة من العناصر الزخرفية التي 
 .يب الخاصة بالبناء والحرف اليدويةتم استلهامها وفق بعض األسال

اول            ذه الدراسة في تن اريخي والصياغات التشكيلية المتنوعة           وقد استفاد البحث من ه د الت  البع
  .هم العناصر الزخرفية في فن الحضارة المصرية القديمة من عناصر هندسية ونباتية ورموزأل
  

ا ت الزخارف اإلسالمية الهندسية والنب: ثالث ة والهندسية دراسات تناول ة من حيث األسس الفني اتي
  آمدخل للتجريب

ادة التصميم لمعلمي                  ". ١ دريس م أسس تصميم المنمنمة اإلسالمية في المدرسة العربية وأثره في ت
  )١٩٧٨السجيني، ("  التربية الفنية

شملت الدراسة المنهج الواقعي في تصوير المخطوطات ودور المؤثرات الحضارية في إظهار 
لخاصة بفن المنمنمات، آما استعرضت أهم مراآز تصوير المخطوطات في المدرسة السمات ا
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آما تناولت الدراسة أنواع التكوين ومفهوم التحريف في الفن اإلسالمي والعناصر الخرافية في . العربية
واهتمت الدراسة أيضا بمفهوم اللون وما يقوم عليه من مفاهيم سيكولوجية .  اإلسالميةالمنمنمة
  .يلية خاصة في الفن اإلسالميوتشك

ويستفيد البحث الحالي من هذه الدراسة في تناول اللون في الحضارة اإلسالمية من حيث دوره           
المي   ن اإلس ي الف ة الخاصة ف مات الفني د الس لوب  . آأح ة وأس ات اللوني اول المجموع ى تن باإلضافة إل

دالالت ال          ة              توزيع اللون في التكوينات الزخرفية اإلسالمية وال يم جمالي ه من ق ا تحقق وان وم ة لألل رمزي
  .وإيقاعية متنوعة

  
  )١٩٨٥شوقي، ( "الخاصية الحرآية للمفروآة وإمكانية توظيفها في تصميم اللوحة الزخرفية". ٢

األساس الهندسي الحرآية والبنائية للمفروآة، واهتمت الدراسة بالتعرف على الخصائص 
 وقد ناقشت هذه الدراسة التطور التاريخي للمفروآة في .لوحدة المفروآة واستخداماتها المعاصرة

وقد خلصت الدراسة إلى أن . الحضارة اإلسالمية وفق الترتيب الزمني لألشكال المختلفة للمفروآة
آما قامت الدراسة . الخاصية الحرآية للمفروآة تؤثر في توظيفها تشكيليا داخل اللوحة الزخرفية

آة وأسسها البنائية وفق مفهوم التجريب في الفن وذلك في إنتاج بتوظيف الخصائص الحرآية للمفرو
مجموعة من التصميمات المختلفة التي تمثل مداخل وحلول تشكيلية للوحات الزخرفية وفق األبعاد 

  . البنائية الناتجة من تحليل مجموعة من التكوينات الزخرفية اإلسالمية القائمة على المفروآة
ة    ذه الدراس ادت ه د أف ة      وق ر الزخرفي م العناص د أه ة آأح اول المفروآ ي تن الي ف ث الح البح

اريخي    ور الت أة والتط ث النش ن حي المية م ا الحضارة اإلس ازت به ي امت ية  الت ى . الهندس باإلضافة إل
ه من صياغات              أ عن ا ينش ة وم ه من أسس بنائي دراسة أنواع وتصنيفات عنصر المفروآة وما يقوم علي

ية ف ة هندس ات زخرفي دةوتكوين ى األسس   . ري رف عل ي التع ة ف ن الدراس الي م تفاد البحث الح ا اس آم
  .التحليلية للمفروآة آنظام بنائي خاص في الفن اإلسالمي

  
المي            ". ٣ ن اإلس ن الف ارات م ة لمخت نظم اإليقاعي ل ال ى تحلي ة عل ة قائم ميمات زخرفي اج تص إنت

  )١٩٨٥عبدالكريم، (" الهندسي
 اإلسالمية وناقشت العوامل التي ساعدت على ظهور الفن شملت الدراسة تناول نشأة الحضارة

آما تناولت الدراسة التطور . اإلسالمي وتطوره ابتداء من العصر األموي حتى العصر المملوآي
التاريخي للزخارف الهندسية في الفن اإلسالمي ومفهوم النظام في الفنون التشكيلية وعالقاته بمفهوم 

آما تناولت الدراسة . دسية والعالقات في زخارف الفن اإلسالمي الهندسيالنظم اإليقاعية واألسس الهن
آيفية إدراك التكوينات الهندسية اإلسالمية وذلك في ضوء مفهوم اإلدراك البصري وما يقوم عليه من 

آما شملت الدراسة على تحليل لمختارات من الزخارف الهندسية اإلسالمية . نظريات وعوامل مختلفة
صت الدراسة من خاللها العالقات القائمة بين األشكال من شبكيات ومقاييس تناسبية والتي استخل

باإلضافة إلى بعض النظم البنائية واإليقاعية والتي استعانت الدراسة بها في إنتاج تصميمات زخرفية 
جمي قائمة على التحليل الهندسي وإعادة الصياغة لمختارات من الزخارف الهندسية آمفردات الطبق الن

  . وذلك وفق المنهج التطبيقي للدراسة
أة                       اريخ ونش ؤثرة في ت م العوامل الم اول أه وقد أفادت هذه الدراسة البحث الحالي من خالل تن
نظم         ات وال ة والعالق ات التحليلي ى االتجاه رف عل ا والتع اريخي له ور الت المية والتط ارة اإلس الحض

ي الفن اإلسالمي وآيفية استثمار ما تقوم عليه من أسس   اإلنشائية والنظم اإليقاعية للزخارف الهندسية ف   
وم اإلدراك    ى مفه ى التعرف عل ى رؤى تصميميه معاصرة، باإلضافة إل ة للوصول إل ب بنائي وتراآي

  .البصري وما يقوم عليه من عالقات ومدارس وعوامل مختلفة
  
  )١٩٨٦الشناوي، ( "بمصرأساليب تشكيل العناصر النباتية في النحت البارز في الفن اإلسالمي ". ٤

تتناول الدراسة العناصر النباتية في الحضارة اإلسالمية من خالل العوامل التي ساعدت على 
آما استعرضت الدراسة العناصر النباتية . ظهورها وتطورها التاريخي عبر مراحل وعصور عدة

ارز عامة وفي مجال وذلك من حيث أساليب تقنيات التشكيل على سطوح األجسام في مجال النحت الب
آذلك تناولت الدراسة تحليل وتصنيف العناصر النباتية . النحت البارز في الفن اإلسالمي خاصة
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الورقية في الفن اإلسالمي على اختالف أنواعها باإلضافة إلى تحليل األسلوب اإلنشائي وقوانين النسب 
وقد . يضاوية وحلزونيات جذرية الخاصة بالعناصر النباتية في الفن اإلسالمي من نظم دائرية وب

خلصت الدراسة إلى عرض تفصيلي ألهم أساليب التشكيل الفني للعناصر النباتية والمتمثلة في آل من 
  .أسلوب التوريق وأسلوب التوشيح

وقد أفادت الدراسة اإلطار النظري للبحث في تناول تاريخ العناصر الزخرفية في الحضارة 
صة في العصر العباسي، وما تقوم عليه من نظم وقوانين هندسية تحكم اإلسالمية ومراحل تطورها خا

. آما أفادت الدراسة البحث الحالي في تناول آل من مفهوم التوريق والتوشيح والفرق بينهما. بنائياتها
آما استفاد البحث الحالي في تحديد واستخالص التصنيفات المختلفة للعناصر الزخرفية النباتية الورقية 

  .وعاتها ومكوناتها الرئيسية عبر العصور المختلفة للحضارة اإلسالميةومجم
 
ات        ". ٥ ميم لوح دخل لتص المي آم ن اإلس ي الف ة ف ة ورقي ردة نباتي كيلية لمف ياغات التش ع الص تتب

  )١٩٨٧السيد، (" زخرفية مسطحة
تية اهتمت الدراسة باألسس الفنية والهندسية الخاصة بالصياغات التشكيلية للعناصر النبا

الورقية في الفن اإلسالمي، باإلضافة إلى النظم البنائية من نظام دائري وبيضاوي وحلزوني وفق 
باإلضافة إلى دراسة المصطلحات . مقاييس تناسبية وشبكيات ومحاور رأسية وأفقية ومائلة مختلفة

لدراسة إلى أن وخلصت ا. والمفاهيم المتعددة التي ُاطلقت على الزخارف النباتية في الفن اإلسالمي
األسس البنائية والتشكيلية التي تقوم عليها العناصر النباتية الورقية في الفن اإلسالمي يمكن االستفادة 

  .  منها وفق مداخل تجريبية وبنائية ومفاهيم حديثة في استحداث تصميمات زخرفية معاصرة
اول المصطلحات ال   ن خالل تن ة م ذه الدراس ن ه الي م تفيد البحث الح ارف ويس خاصة بالزخ

تفاد البحث الحالي من الدراسة من                         ا اس ق والتوشيح، آم النباتية في الفن اإلسالمي آمصطلحي التوري
ى التعرف                   خالل التعرف على النشأة والتطور التاريخي للمفردة الورقية في الفن اإلسالمي باإلضافة إل

المية، والد  ارف اإلس ة للزخ نظم البنائي كيلية وال س التش ى األس ا عل بعض مفرداته ة ل ة التحليلي راس
ردات    ذه المف ين ه ة ب كيلية القائم ات التش تنباط األسس والعالق ار   . واس دعيم اإلط ي ت ك ف تثمار ذل واس

  . النظري للبحث الحالي
  

(Wilson, 1988) “ISLAMIC DESIGN”  .٦ 

تناولت هذه الدراسة نشأة وتطور الفن اإلسالمي عن طريق عرض نماذج لبعض النظم 
  .آما تناولت الدراسة الكتابات. ارف الهندسية المعقدة، واألشرطة النباتية المحورة عن الطبيعةوالزخ

استفاد البحث الحالي من هذه الدراسة في اإلطار النظري من ناحية التعرف على السمات 
ت الفنية للحضارة اإلسالمية وأهم ما تتميز به من عناصر زخرفية ونظم هندسية وقوانين نسب وشبكيا

  .عبر العصور المختلفة
  
  )١٩٨٩عالم، (" فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمية". ٧

تتناول هذه الدراسة فنون الحضارة اإلسالمية من حيث بداياتها والفترات الزمنية التي مرت 
 بها ومراحل نضوجها بعد انتشار الدين اإلسالمي، باإلضافة إلى التأثيرات الفنية القديمة التي آانت

  .سائدة في منطقة الشرق األوسط والتي ظهرت مالمحها في الفن اإلسالمي
آما تناولت الدراسة أهم العصور اإلسالمية وفق عدة محاور تشمل آل من، نبذة تاريخية عن العصر، 
مجال العمارة، التصوير الجداري، الزخارف المعمارية، العناصر الزخرفية، والفنون الصغيرة 

  .رالخاصة بهذه العصو
د    ن بع ه م ا يتناول ق م ار النظري للبحث وف راء اإلط ي إث ة ف ذه الدراس ن ه ة م تفيد الباحث وتس
م العصور        ابقة وأه ة الس الطرز الفني ا ب ا وتأثره المية وتطوره ارة اإلس أة الحض اص بنش اريخي خ ت
ة في مختلف المجاالت           ون وعناصر زخرفي ا شملته من فن  التاريخية التي تعاقبت في هذه الحضارة بم

  .من خزف ومعادن ونسيج وعمارة وتصوير
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تحليل األسس العلمية والفنية للزخارف الهندسية اإلسالمية واالستفادة منها في تدريس الفنون            " . ٨
  )١٩٩٨هاشم، (" لطالب شعبة المالبس والنسيج بكليات االقتصاد المنزلي

ي               ة للزخارف اإلسالمية الهندس ة والعلمي ا       تناولت الدراسة األسس الفني اريخي له ة والتطور الت
ا            ة في فنونه رات التجريدي ون العصر            و. عبر العصور من حيث التعبي دي في فن ر التجري تناولت التعبي

ة وفي المنسوجات بصفة                  و الحديث التطور التاريخي للزخارف الهندسية في الفن اإلسالمي بصفة عام
  .لمفروآة والطبق النجميخاصة، باإلضافة إلى تحليل بعض المفردات الزخرفية الهندسية آا

ن          ه م ا تناولت تفادة مم الل االس ن خ ري م اره النظ ي إط الي ف ث الح ة البح ذه الدراس دعم ه ت
يم التشكيلية        المصري القديم والفن    تعبيرات تجريدية عبر العصور وخاصة في الفن         اإلسالمي آأحد الق

  . الستخالص أوجه التشابه واالختالف بينهما
  
ية ". ٩ ردات الهندس ة       المف دريس اللوح ي ت ا ف تفادة منه المي واالس ن اإلس ي الف ي ف ق النجم  للطب

  )١٩٩٠ابوالرب، (" الزخرفية
تعتمد هذه الدراسة على مفردات األطباق النجمية واالستفادة منها للوصول إلى مداخل لبناء 

نجمي وذلك اللوحة الزخرفية من خالل االتجاه التحليلي القائم على األسس البنائية لمفردات الطبق ال
آما وشملت الدراسة تناول التطور التاريخي للطبق النجمي عبر . البتكار صياغات ترآيبية مستحدثة

العصور اإلسالمية باإلضافة إلى تحليل مختارات من التصميمات الزخرفية القائمة على األطباق 
ة على نظام الطبق وقد خلصت الدراسة إلى انه يمكن استحداث مفردات زخرفية عديدة قائم. النجمية

النجمي وذلك من خالل تحريك نقاط الربط في النظام البنائي للطبق النجمي والمتمثل في الدائرة مما 
  .يحدث تنوع وتغير في مواصفات المفردة والنظام الشبكي الهندسي الخاص بها

م العناصر الزخ                اول الطبق النجمي آأحد أه ة  وقد أفادت هذه الدراسة البحث الحالي في تن رفي
باإلضافة إلى دراسة    . الهندسية التي امتازت بها الحضارة اإلسالمية من حيث النشأة والتطور التاريخي          

ات                ه من صياغات وتكوين أ عن ا ينش ردات وم أنواع الطبق النجمي وأسسه البنائية وما يقوم عليه من مف
ي للنظام     آما استفاد البحث الحالي من الدراسة في التعرف ع    . زخرفية هندسية فريدة   اه التحليل ى االتج ل

  .البنائي لتكوينات الطبق النجمي الزخرفية
  

  دراسات تناولت مجال التصميم والمنهج التجريبي: رابعا
  )١٩٧٤رياض، ( "التكوين في الفنون التشكيلية". ١ 

النقط والخطوط والمساحات واللون وخصائصه آتناولت الدراسة تعريف التكوين وعناصره 
وتناولت . آما تناولت قيم التكوين مثل التماثل والتناسب والتوازن والسيادة. ي والملمسوالتدرج اللون

آذلك تناولت هذه الدراسة . الدراسة فنون اإلدراك البصري ونظرية الجشتالت والقطاعات الذهبية
  .اغاألجسام في الثالثة أبعاد وما يختص بها من قوانين وقيم فنية آالبعد الثالث المتمثل في الفر

وين   ين التك رق ب وين والف ف التك اول تعري ي تن ة ف ذه الدراس ن ه الي م ث الح تفاد البح اس
ه لعناصر التصميم آالنقطة والخط والمساحة                     . والتصميم د تناول آما استفاد البحث من هذه الدراسة عن

ون     والفراغ وفي التعرف على مفهوم آل من         دة الل ون وش ذه    . آنه الل تفاد البحث من ه ة في   الدراس واس
  .تناول قيم التصميم مثل التناسب والتباين 

  
  )١٩٧٩السيد، (" المنهج التجريبي في التصوير الحديث". ٢

 تناولت أربعة مداخل واهتمت الدراسة بمفهوم التجريب في الفن وارتباطه بالتجريب العلمي 
لفنانين عن الفن واستعرضت مفهوم الممارسة التجريبية وآراء بعض ا. للتجريب في التصوير المعاصر
مجموعة من الجماعات الفنية المعاصرة التي قام فنها على مفهوم  ووالممارسات واالتجاهات الفنية

فن "وجماعة " االتجاه الجديد والبحث المستمر"وجماعة " الفن البصري"التجريب مثل جماعة 
ر الحديث آالفكر وقد استخلصت الدراسة دور مفهوم التجريب في بعض اتجاهات الفك". الكمبيوتر

  . العلمي والفكر اإلبداعي باإلضافة إلى الفكر القائم على نظرية الجشتالت
الل       ن خ ك م ي وذل ار النظري والتطبيق ن اإلط ل م ي آ الي ف ة البحث الح ادت الدراس د أف وق
ك             داع الفني وذل الفكر المعاصر واإلب ه ب ن التشكيلي وعالقات التعرف على دور المنهج التجريبي في الف
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وم                    م داخل التي يق اول الم ن خالل استعراض مفهوم التجريب وما يقوم عليه من دوافع، باإلضافة إلى تن
  .عليها مفهوم التجريب

  
  )١٩٩٠حمودة، ( "فن الزخرفة". ٣

آما تناولت أألسس .  تتناول الدراسة عرضا تاريخيا لنشأة فن الزخرفة وقواعده وأهدافه
طبيقات فن الزخرفة في آل من الحضارتين الفرعونية واإلسالمية الزخرفية التقليدية مع تحليل لبعض ت

. مثل البارز والغائر واستخدام األلوان والنقش بالزخارف النباتية والهندسية وأشغال الحفر على الخشب
آذلك تتناول الدراسة أساليب وعناصر فن الزخرفة مثل النقطة والخط والنظم البنائية مثل التماثل 

  .آما تناولت الدراسة مبادئ أولية عن اللون والتكوين. راتوأنواع التكرا
واع             ة في التصميم والتي تشمل أن نظم التكراري اول ال وقد استفاد البحث من هذه الدراسة في تن

ل              ا  . التكرار مثل التكرار البسيط والعكسي والمتبادل، وآذلك اتجاهات التكرار من أفقي ورأسي ومائ آم
  . في تناوله للنظم اإلنشائية للتصميم مثل التماثل والتضافراستفاد البحث من الدراسة

  
  )١٩٩٤عبدالحليم ورشدان، ( "التصميم في الفن التشكيلي". ٤

آما تناولت عناصر . تناولت الدراسة أهمية التصميم والعوامل المؤثرة في عملية التصميم
آما تناولت عالقة الجزء . التصميم آالنقط والخطوط األشكال والعمق، باإلضافة إلى عنصر اللون

  .بالجزء وعالقة الجزء بالكل وقيم التصميم من وحدة وإيقاع وتنوع واتزان وتناسب وسيادة
واستفاد البحث الحالي من هذه الدراسة من خالل استعراض المفاهيم الخاصة بالعملية 

 باإلضافة إلى .التصميمية والتي تتناول آال من مفهوم التصميم وعناصر التصميم وأسس التصميم
  . اللون وما يشتمل عليه من مفاهيم ونظريات وقيم جمالية

  
  )١٩٩٤عبدالكريم، (" مداخل تحليلية لتعريف اللوحة الزخرفية". ٥

تتناول هذه الدراسة تصنيفا لتعريفات اللوحة الزخرفية والواردة في بعض القواميس اللغوية 
ريفات لها حدودها األآاديمية وال تخرج عن آونها وتوضح الدراسة أن تلك التع. والدراسات العلمية

وخلصت الدراسة إلى وضع تعريف للوحة الزخرفية مبني على . تعريفات لغوية أو وصفية أو تقنية
  .خمسة مداخل تحليلية

  ".اللوحة الزخرفية"وقد استفاد البحث من هذه الدراسة في توضيح مفهوم 
  

  )١٩٩٧السكري،( "صميم الجرافيكيالتكنولوجيا الحديثة وأثرها على الت. "٦
تناولت هذه الدراسة أهمية مفهوم التكنولوجيا في مجال الفنون التشكيلية عامة والتصميم 

وأوضحت الدراسة المفهوم الحديث للتصميم بشكل عام ومفهوم التصميم الجرافيكي . الجرافيكي خاصة
طور التكنولوجي على التصميم آما أوضحت الدراسة تأثير الت. بشكل خاص ومفهوم التكنولوجيا

آذلك ". البوب"و " الباوهاوس"الجرافيكي والمدارس الحديثة التي اهتمت بالتطور التكنولوجي مثل 
  .تناولت الدراسة استخدام الكمبيوتر آأداة في الفن والتصميم

واستفاد منها في . وقد استفاد البحث من هذه الدراسة في توضيح أنواع التصميم بشكل عام
  . اول أساس التطور العلمي والتكنولوجي للعملية التصميمية، ودور الكمبيوتر في عملية التصميمتن

  
  )١٩٩٩الخولي، (" قيم التصميم بين الفن والمجتمع". ٧

تناولت هذه الدراسة أهمية قيم التصميم في صياغة مفردات المجتمع في ظل التطور العلمي 
ملية التصميم والعملية اإلبداعية وقيم التصميم ومراحل وأوضحت الدراسة العالقة بين ع. الهائل

  .التصميم
ا  . وقد استفاد البحث من هذه الدراسة في تناول عملية التصميم ومراحلها وعناصر التصميم       آم

ين                      ة ب استفاد البحث من هذه الدراسة في إيضاح العالقة بين عملية التصميم والتجريب من خالل العالق
  .لية اإلبداعيةعملية التصميم والعم
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  اتجاه ما بعد الحداثة
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  )Modernism( "الحداثة"اتجاه : أوال
ة من التطرق وبشكل    د للباحث ان الب ل، آ ة بالدراسة والتحلي د الحداث ا بع اه م وم اتج اول مفه ل تن قب

ىموجز  ة إل ة" مرحل ى المف"الحداث وف عل ة الخاصة به للوق وم واالتجاهات الفني دى ه ى م أثرا وعل  ت
  . بفنون الحضارات السابقة لهمفناني الحداثة بعض المدارس الفنية الحديثة وبعض 

  
اني     أواخرفي   ضعفت الدولة اإلسالمية     أنبعد   ى اختالف      العصر العثم ا عل انين     ،أقاليمه اه الفن  واتج
القرون      ، جاءت عصور    األوروبية والممالك   األقطارلمختلف   مختلفة اصطلح المؤرخون على تسميتها ب

طى  ة أوالوس ا المظلم ة   ،أحيان ك عصور مختلف ال ذل م ت ت ب ث د " أوعصور النهضة ُعرف اءعه  اإلحي
ي د  ،"األوروب د وق اءشملت آل من عه زي والفرنسي اإليطالي اإلحي اني واإلنجلي باني واأللم ، واألس

رازي   ن ط ل م ور آ ا ظه ي تخلله اروك"والت والي "الب و" و)م١٧٣٠-١٦٠٠( ح والي "الرآوآ  ح
  ٨٨،٨٩)١٩٤٨يوسف ومصطفى ،(. )م١٧٨٠-١٧٢٠(

ة           الفترة الزمنية  ومن ابرز مالمح هذه    ازا مرحل ا مج ة     " والتي يطلق عليه ل الحداث ا قب  الحضارة   أن ،"م
د         - في عهد الحروب الصليبية    اإلسالميثر اختالط الغرب بالشرق     إ -اإلسالمية د مصدرًا للعدي  آانت تع

ث    ة، حي م الهندس وم وبخاصة عل ون وعل ن فن رب م ى الغ ا وصل إل أثرمم ون ت ن األوروبي د م  بالعدي
انيهم            اإلسالميةالزخرفية المعمارية   العناصر   ييد مب  ، بما فيها من خصائص وتعقيدات فنية، وذلك في تش
افة هم  باإلض ى اقتباس ى    إل ة حت ارف النباتي م للزخ وا أنه ة      أطلق ر الملك ذ عص را من ي انجلت ا ف  عليه

ظ "إليزابيث" ا شرعوا". أرابيسك" لف يةأيضا آم ة بعض الزخارف الهندس ي دراس ا  ف  اإلسالمية آم
ك     ى وتعدى ذل اس    إل ة   طراز    اقتب ة الكوفي د    ١٥٠-١٣٤،١٤٢،١٦٠ ،٧١-٩٦)١٩٨٤حسن،   (. " ١شكل  "الكتاب   وق

   ."الحداثة " عصرأو فترة زمنية أخرى عرفت بمرحلة -"ما قبل الحداثة "-ظهرت بعد هذه المرحلة
  
  "الحداثة"نشأة اتجاه  •

   ٧٠)٢٠٠٠سالم،   (". الحداثة" مرحلة اتجاه     والتحليالت حول بداية واستمرارية ونهاية     اآلراءلقد تباينت   
ى   اجمع   المؤرخينفبعض   ة    أنعل ة   عصر    بداي ة "مرحل ا    تتحدد  "الحداث رن   تقريب امن  من أواخر الق  الث

اروك "طرازي  آل من   ، حيث آان    )م١٨ (عشر الميالدي  و " و "الب ك في       "الرآوآ ل ذل ائدان قب ا الس  هم
ى ر        . أوروبا اني     إال أن هذان الطرازان لم يحوزا عل ر من فن ذا  ضا الكثي ا   لُّالعصر لتكَ ه ا واعتنائهم فهم

يكية                 . الزائد بالفخامة  ا أسموه بالكالس ى م ودة إل ديم والع راث الق د عرفت    . فدعوا إلى إحياء قواعد الت وق
  ) htm.2article/afterm/net.maraya.www - ٢/العجلوني (١٨٩)١٩٨٥األلفي، ( .هذه الفترة بالعصر الحديث

يالدي    أواخر أنوهناك من المؤرخين من اجمع على        ة   ) م١٩( القرن التاسع عشر الم ل بداي ة  تمث مرحل
ين        "اثةالحد"عصر   ديم    اإلرث، حيث آانت لغة التواصل ب ذاك         واإلنسان  الق التراث آن ة، ف ان منقطع  الفن

د ج        د من التحرر               يمثل جزءًا من الماضي الذي يع ان الب ذا آ ا، ل داع هال وظالم     ٢٤)١٩٨٨الصايغ،   (. واإلب
م  ة ث ة الرومانتيكي ة، فظهرت الحرآ ة الحديث ه، ظهرت مجموعة من الحرآات واالتجاهات الفني وعلي

   ٤٢)٢٠٠٥العيد، (.  وغيرها من حرآات الفن الحديثوالسريالية ثم الوحشية ثم التكعيبية التأثيريةالحرآة 

ه  ♦(Michael Koehler)مايكل آولر "ويذآر  ة  أن في احد مقاالت ة " مرحل دأ من منتصف    " الحداث تب
يالدي    ر الم ع عش رن التاس ام  ) م١٩(الق والي ع ود  ١٨٥٠ح ى العق تمر حت ىم، وتس رن  األول ن الق  م

  ) htm.11article/afterm/net.maraya.www - ١/احمد أبو (). م١٩٤٠(العشرين حوالي عام 
رن                 دة ظهرت في النصف األول من الق ة جدي د ومرحل آما ويذآر بعض المؤرخين أن هناك اتجاه جدي

ا          ) م٢٠(العشرين   ق عليه ائدة، أطل ة الس وضمن مرحلة العصر الحديث التي تنادي برفض المفاهيم الفني
ة  ة الحداث ي تتالت ) Modernism(مرحل ةوالت دارس واالتجاهات الفني د من الم ا العدي ي تتجه فيه  الت
  ) htm.4article/afterm/net.maraya.www - ٢/العجلوني ( ) ,Clouzot 1997(1. غالبا نحو التجريد

  
  "الحداثة"مفهوم اتجاه  •

                                                 
مؤرخ ألماني، درس التاريخ واالقتصاد والفن الحديث واألديان المقارنة في جامعة هامبرج، ألف  : (Michael Koehler)" مايكل آولر " ♦

ت حول التطور الثقافي للحضارات باإلضافة إلى الدراسات اإلسالمية والسياسية، تقلد عدة مناصب في االتحاد العديد من الكتب والمقاال
  )org.wikipedia.en://http(. األوروبي
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ؤرخين  ذآر بعض الم ة "أني و" الحداث ق مصطلح ه ذ منتصف  أطل رة من ى الفت ا عل ا وفني  تاريخي
  .  السبعينات من القرن العشرينأوائل وحتى ،)م١٨٦٠( عام القرن التاسع عشر وتحديدا منذ

 وتقنيات فنية خاصة  وأفكارهو متوارث من رؤى  على الثورة على آل ما" الحداثة"ويقوم مفهوم اتجاه   
ن عصور   اله م ا ت ون عصر النهضة، وم اروك"بفن والر" و"الب ث "آوآ دة حي يكية العائ ى الكالس ، إل

ر،               و من التعبي دة التي تخل دي ظاهري         الرؤى المسرحية والحرآة الجام ى     وتحطيم آل تقلي ا إل ا دع مم
ة و     . تعتمد المفاهيم الفنية الخاصة    ثورة تشكيلية جديدة   ظهرت  وبناء عليه تعددت وتنوعت األساليب الفني

   ٤٢)٢٠٠٥العيد، (. االتجاهات الفنية الحديثةالمذاهب وووالمدارس ات  مجموعة من الحرآأثرهاعلى 
اه               ة "وقد أصبح المنطلق التجريبي هو اإلطار العقلي الذي يقوم عليه مفهوم اتج ا      " الحداث ا م ذي غالب وال

ا نحو   ي مفهومه ا ف ه غالب ي تتج ان، والت ة للفن ة الذاتي ى الفردي وم عل دة تق كيلية جدي ة تش ى لغ د عل يعتم
ة    ُأآما و . نتاجات الفنية للعصر الحديث   إل في معظم ا    ذلك ويظهرجريد،  الت دخل على مفهوم الفلسفة القديم

، حيث أصبح الفكر الحديث يقوم على ما        ، عنصرين هامين هما المضمون والتعبير     "داثةالح"في عصر   
داخلي      وى ال ق والمحت ع العم ل م ارجي أي التفاع ر الخ ي، (. وراء المظه وم     ٤٧-٤٣)١٩٩٥زآ ا ويق  آم

ة "مذهب   ال             أيضا   " الحداث وم الكالسيكي للجم ة ضد المفه ايير فني ى مع ى    و ،عل ا      عل ة منه ايير للقيم مع
  ٥٣)١٩٩٥زآي،  (٧)٢٠٠١السمري، (". الالشكلية"و" سرعة التنفيذ"، "االرتجال"، "العفوية"
  

اه   " الحداثة"وُيعرف اتجاه  ة "أيضا باتج ديل   "Avant garde"" الطليع رادف ب ا يعرف    وهو م  لم
م ة  "باس ات الحديث ام  "الحرآ ر ع د ظه ام    ) م١٩٠٥(، وق ى ع ه حت ات في ات واالتجاه ت الحرآ وتوال

ا                    ).م١٩٧٩( ا سبق، آم  وهو اتجاه يدعم األفكار المستحدثة ألي جماعة وهو يمثل آل جديد مختلف عم
ل أي تحول  ه يمث ن، أوان اريخ الف ي ت ذآر ف ر ي ة أو تغي اه أو أي حرآ لوب فنأو اتج د  أس اء بتجدي ي ج

  ١٦، ١٥، ١٣)١٩٩٨سليمان، (. مغاير عما سبق وأحدث نوعا من االنتقال من مرحلة إلى أخرى
  

ة "ومصطلح   ة، وهو                     " الحداث ى الحضارات الغربي الم وال يقتصر عل من منظور شامل، يشمل الع
ان                     ة حيث تختلف من مك ة ومكاني ن  وم  آلخر ظاهرة تاريخية مشروطة بظروفها ومحددة بحدود زمني

ة  ة تاريخي رىتجرب ي  . ألخ ة ف رة الحداث اففت وطن   أوروب ان وال ي الصين والياب ا ف ن مثيلته ف ع  تختل
   ) htm.11article/afterm/net.maraya.www - ١/احمد أبو (. العربي وهكذا

ا  ة آم رف مرحل ة"وتع ة م" الحداث ا بمجموع ل أيض ا، مث ة له طلحات المرادف ة"ن المص " الحداثي
(Modernity) ،" الحديث"(Modern)  ،" الحداثي) "Modernist – Modernistic( ،" التحديث "

(Modernization) . ل ذه الوتمث ردات ه ن المف ة م ون واآلداب سلس ار والفن األحوال واألفك تعريف ب
ا و   ديث، آم ي للعصر الح ي تنتم والت الجوهرالت رأت  تعكس التح ي ط ة الت ى الي يغ وعل كال األص ش

لوب واألو ذهب الس ي ا وم ر ف ر والتفكي رق التعبي ديثط ر الح وني (. لعص  - ٢/العجل
htm.2article/afterm/net.maraya.www (  

  
  تأثر الفن الحديث بفنون الحضارات السابقة •

را "واآتشاف آهوف     ) م١٨٥٠(ميرا عام   آان الختراع الكا   ام       " التمي بانيا ع دورا ) م١٨٨٠(في أس
ون الشعوب األخرى                ام بدراسة فن ة االهتم ة وبداي ان المصور للطبيع هاما في تغيير وتحول نظرة الفن

ة   ا الالتيني ون أمريك ة وفن يوية واألفريقي الفنون اآلس ديث    . آ انو العصر الح ين أصبح فن ك الح ذ ذل فمن
   ٤٣،٤٦) ١٩٩٥زآي، (.  فلسفتهم من فنون الحضارات القديمة وفنون الشعوب األخرىيستلهمون

ا من تحوالت      –"الحداثة"عصر  اتسم  آما و  ا تاله داب وم سياسية واستكشافات     نتيجة االستعمار واالنت
ه            -علمية ان ل ا     بطابع االلتقاء بين الغرب والشرق، والذي آ أثير في   دورا هام ن العربي في     ت بعض   الف

الذي قام به بعض العلماء والكتاب والفنانين بهدف البحث         " االستشراق"ويعد  .  الحديثة األوروبيةفنون  ال
  ٣،٤)٢٠٠١محمد، ( . الفن الغربي بالفن العربيتأثر مظاهر أولىعما هو جديد ومختلف ومبدع، 

ى   ديث عل ان العصر الح ل فن ا، عم ن هن ادةم راث إع انية االتصال بت ياإلنس ل ، الفن ره  وانتق ىبفك  إل
ار واضعا         آخرمستوى   د واالبتك ا  من التجدي وعي المعاصر            أسس تالءم مع ال دة ت ة جدي اني  من   و.  فني فن

راث الماضي في صياغة                   تلهموا من ت ذين اس الهم العصر الحديث الل ذآر،      أعم ة ن ول سيزان   " الفني " ب
(Paul Cézanne)وين الفني    الذي تأثر بالفنون المصرية القديمة من خالل تعدد زوايا الرؤ  ية في التك
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ي ا ف كل "آم تالف  "أ/٢ش ظ اخ ث نالح ن   حي ل م ي آ ة ف اقط الرؤي اء مس دةإن ة والمائ اك و.  الفاآه هن
ة  أيضاتأثر آما اإلفريقية بالفنون الذي تأثر (Pablo Picasso)" بيكاسو"  من   بالفنون المصرية القديم

ة  ا الرؤي دد زواي الل تع يخ ا ف كل " آم دد زواي "ب/٢ش ث نالحظ تع ي  حي ور ف ن ا المنظ ل م ه آ وج
ل    ي العم ة ف وان البراق ة واألل أثيرات الخطي ارف والت ى الزخ رأتين والكرسي باإلضافة إل ا و .الم أيض

بعض سمات   أعماله حيث تميز في الفارسي والمغربيالذي تأثر بالفن  (Henri Matisse)" ماتيس"  ب
ا في     العربي  اإلسالمي " األرابيسك"فن  زخارف و  ذلك          ١٤)١٩٩٧نسي،   به(". أ/٣شكل  " آم ي "وآ  "آل

(Paul Klee)            ن العربي من خالل وم الف ه المعاصرة لمفه ر عن رؤيت  الذي تشكل انطباعه في التعبي
ة  د والطبيع اة والتقالي ة والحي ان  . البيئ ة وآ ة العربي م الكتاب ه تعل ا ان تخدمهاآم ه آعناصر يس ي لوحات  ف

ة تشكيلية   د، ( .زخرفي ا في     ٤) ٢٠٠١محم ة آحرف     " ب/٣شكل "آم حيث نالحظ اقتباسه للحروف العربي
ائم                   " النون"و" الباء"و" التاء" وين ق ا مع عناصر وصياغات أخرى ضمن تك ا وتوظيفه وآيفية تناوله

  .على الرموز والصياغة التجريدية
الفن اإلسالمي من خالل      الذي (M.C. Escher) "شرإ"وهناك  ائي  استخدم آل من النظ    تأثر ب ام البن

ة         األسلوب في  " المخطوطات"من خالل فن    وللمفروآة   ا الرؤي دد زواي ائي في تع دد المنظور   أو البن  تع
  ١٥٠،١٥١)١٩٩٥الصبحي، ( ".٤ شكل" الفنية أعمالهالمعماري في العديد من 

د من                 آما   وقد واآب هذا العصر حرآات سريعة من التطور العلمي والتكنولوجي ظهر على إثرها العدي
ات ة الحدياالتجاه ي الفني ة بعضها عن ى -ث ي ب -مجال التصوير جانب إل ك الفن الزخرف من خالل وذل

ة   ون التطبيقي ال الفن راز      . مج ة، ط ة الزخرفي ات الفني ذه االتجاه م ه د أه اه         أح  Arts)  واتج
Decoratifs) راز ه ط ق علي ا يطل و" أو آم ه (Art Deco)" اآلرت ديك د ب راز ويقص ن " ط الف

ي ذي"الزخرف ا ظهر ، وال ا في ب ام ريس بفرنس ن بالمنتجات وهو  )م١٩٢٥(في ع ط الف ى رب دعو إل ي
ة     اليب الفني ن األس د م مل العدي ي يش اه فن و اتج اة، وه االت الحي ي مج تخدمة ف ة المس الصناعية الحديث

ة واألشكال الهندسية       . المختلفة والخامات المتعددة   وقد استلهم هذا الطراز صياغاته التشكيلية من الطبيع
 زهرة مثل) Clouzot, 1997(1 .تكعيبي إلى جانب مفردات زخرفية من فنون الحضارات السابقةواالتجاه ال

ة   وبرا الفرعوني ات الصيني والك وتس وورق النب ا  " واجت"الل ة وغيره ارف األفريقي  -وبعض الزخ
ة     يم الجمالي ار والق ل  )   Lalique, 1998( 3. البتكار العديد من األفك ال   مجموعة من األ  "٥ شكل "ويمث عم

الفنية والتكوينات التي تقوم على االستلهام من زخارف الحضارات السابقة آالحضارة المصرية القديمة             
نح    ران المج دة الجع ي وح ا ف ة هن ري"والمتمثل وتس"صر اوعن" خب ردي"و" الل ون"و" الب ، "االنثيم

  ". رابيسكاأل"والحضارة اإلسالمية والمتمثلة هنا في الخطوط والتفريعات الحلزونية لزخارف 
  

ة                    رة والهام ة الكثي رات من التطور واالنتقالي ره من العصور بفت هذا، وقد حفل العصر الحديث آغي
ى مختلف  ة عل اهيم واالتجاهات المختلف ات والمف د من النظري ا العدي ي ظهر من خالله ، األصعدةوالت

ذا   رنا ه ى عص تمرت حت ي اس ليمان، (. والت ا    ١٦-١٣)١٩٩٨س ذه االتجاه د ه اه     اح و اتج د  "ت ه ا بع م
  .والذي ستتناوله الباحثة بالدراسة والتحليل فيما يلي" الحداثة

  
  )Postmodernism( "ما بعد الحداثة" اتجاه :ثانيا

 
  "ما بعد الحداثة"نشأة اتجاه  •

اه  د اتج ة "يع د الحداث ا بع د " م ماح ة أه واهر المطروح ث   اآلن الظ ن حي كيلية م ة التش ي الحرآ  ف
  .  الفنية المختلفةواألساليبوالتحليلية التوجهات الفكرية 

كل و طلح يش ة "مص د الحداث ا بع ا  " م رف أيض ذي ُيع ابقا   -وال اه س ا ذآرن وء م ي ض ـ  - ف د  "ب ا بع م
ديث اة و ، "الح ن حيث صلتها بتطور الحي ة م ي الحضارة الغربي ة ف اتقضية مهم دم المجتمع د و. تق ق

ا  أوروباآثرت الكتابات عن هذا المصطلح في       ات من      صة  خاوأمريك بعينات والثمانين دي الس  خالل عق
           .                      )م٢٠( الميالدي القرن العشرين

   ) htm.11article/afterm/net.maraya.www/ حمدأبو أ(1 
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الم           من" ما بعد الحداثة  " فنون اتجاه    أصبحتوقد  آما    االتجاهات الفنية التي لها واقع ووجود ليس في الع
فية                       اهيم الفلس ى المف انين إل ر من الفن ة، حيث اتجه آثي يم   الخارجي فحسب بل على الساحات المحلي  والق

  ٧،٨) ٢٠٠١محمد، ( . الفنيةأعمالهملتطوير وتحديث " ما بعد الحداثة" لفنون الفنية
  

ل ا اه أو تويمث ة ج د الحداث "حرآ ا بع وير " ةم و وتط ة حلنم ة"رآ ذورها"الحداث ي ج ان .  ف د آ فق
دة   والت الجدي رات والتح رللتغي ا  للعص ن      أثره دة للف ة جدي رت لغ ث ظه كيلية حي ة التش ى الحرآ  عل

ة    ى خارط ا عل روطها ومكانته ا وش ا مفرداته كيلي له داعالتش المياإلب ة   . الع ذه اللغ كل ه رازا وتش ط
ي،  ( .مجالي التصوير والنحت   في   التشكيلي وبخاصة    مخالفا متفردا عما سبق من حرآات الفن       ) ١٩٩٥زآ

       ٧)٢٠٠١محمد،  (٤٦
ابقة    متعددةظهرت تيارات فلسفية وعلمية   وبناء على ذلك،     ات الس ى   و، تدعو إلى تفكيك النظري ادة ال  إع

اه    وهي تعرف ب   ،األشياء ومعاني   ،النظر في قدرة العقل    ة     "اتج د الحداث ا بع د    ٧٩،٨٠) ٢٠٠٠سالم،   (". م وق
ة     " طريقة الفكر "يدولوجية  االذات   على    آنذاك اعتمدت جميع فروع العلوم اإلنسانية     دتها حرآ التي اعتم

  ٣٠)٢٠٠١زآي، (". ما بعد الحداثة"
  

د           "ما بعد الحداثة  "وفن   ذي يعكس العدي  يمثل اتجاه جديد يقوم على االهتمام بالمعنى والمضمون وال
داع واإلدراك وا    ا     من الموضوعات آاإلب ة والسياسية وغيره ان والقضايا االجتماعي ة للفن  .لسيرة الذاتي

ة،         " ما بعد الحداثة  "وقد ذآر بعض النقاد والباحثين أن موضوعات         ال والحقيق تتسم بأنها مزيج من الخي
ا  . الفكاهة والعمق، اللغز والمنطق   ة     أنآم ان في مرحل ة   "الفن د الحداث ا بع تلهم ماضيه وحاضره    "م  يس

ه الخاص   بحثا عن أسالي   الم           ،ب تتناسب وذوق ق بالع ا يتعل دة فيم ة نظر فري ر عن وجه  وعن طرق تعبي
  ٥٢-٥٠)١٩٩٥زآي، (. الذي يعيش فيه

ل   " الحداثةما بعد "وقد ظهر اتجاه    ة   من قب ة "في مرحل د   ".الحداث  أول ♦♦(Nietzsche)" نيتشه "ويع
ديم         من نادى بحداثة تقوم على تحليل الثقافة الماضية بعيدا عن األسطور           الم الق ة الع . ة وذلك بدءا من ثقاف

ي، ) ( htm.7article/afterm/net.maraya.www - ١/بهنسي ( ذين       ٢،٣)٢٠٠١زآ ديث ال اني العصر الح ن فن وم
ابقا  –يم د من حيث االستلهام من التراث الق  "ما بعد الحداثة  "طبقوا مفهوم    ابلو بيكاسو   "-آما ذآرنا س " ب
ة والنحت اإلفريقي             الفني وأسلوبه عناصرهبعض  الذي استلهم    ري  " . من الحضارة المصرية القديم هن

ي"و" تيسام  ول آل ي " ب ن العرب ن الف رهما م تلهما عناص ذان اس الميالل رهماإلس ي(4  . وغي / بهنس
htm.7article/afterm/net.maraya.www (  

   
  "ما بعد الحداثة"أهم العوامل التي أدت إلى ظهور اتجاه  •

ى   التي  من خالل مجموعة من العوامل   " ما بعد الحداثة  "تشكلت حرآة أو اتجاه       إحالل ساعدت عل
  :أهمها.  السابقة الزمنية متداول في الفترةواقع جديد مغاير عما آان

  على الحداثةالرد  -١
اه  ر اتج ة"ظه د الحداث ا بع ه " م ذي فشلت في ي الوقت ال ة"ف ن " الحداث ؤثر م در الم ق الق ي تحقي ف
ام             . ومع التاريخ  اإلنسانالمتفاعل مع   االتصال الثقافي    رين في ع  أن  )م١٩٨٤(آما أوضح بعض المفك

فية             "ما بعد الحداثة  "مرحلة   تنفاذ أهداف األسس الفلس ة ل" قد انبثقت نتيجة اس د . "لحداث ك  أدى وق ى   ذل  إل
ل    األصعدة  وفلسفات على مختلف      ونظريات  قديم وسابق من مفاهيم    الثورة ضد آل ما هو     ا  ، والمتمث فيم

    ٥٠)١٩٩٥زآي، (  ٨٠) ٢٠٠٠سالم، ( . من اتجاهات وحرآات فنية مختلفة عقبهاظهر
  
   المجتمع ما بعد الصناعيظهور -٢

وم ونظم     بلغ هذا العصر درجة عالية في مجال الع          ا و و المعلومات ل ا االتصال   ئل و س ا   تكنولوجي  مم
، ففي  األخرىالمجاالت المعرفية   وقد انعكس هذا التطور على      . دعا إلى تسميته بعصر ما بعد الصناعي      

د الصناعي               ا بع ى عصر م ى    ،الفترة التي انتقلت فيها المجتمعات إل ان عل ة  آ ا   المعرف   بمختلف مجاالته
                                                 

ى      آوف وناقد ألماني، اشتهر ب فيلس : (Friedrich Wilhelm Nietzsche)" فردريك ويلهم نيتشه" ♦♦ د عل ا التأآي ي محوره فته الت راءه وفلس
ل النفسي                       ) الوجودية(الحياة   ة والتحلي د البنائي ا بع ة وم د الحداث ا بع ى م ذات البشرية باإلضافة إل ات            . وال أصدر عدد من الدراسات حول الثقاف

 )org.wikipedia.en://http( .ألدباء وغيرهمالهم الكثير من الشعراء والفنانين والفالسفة وا. المعاصرة والديانات
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 أوجه  آأحد مجاالت أو      –  ومن َثم الفنون    الثقافات  انتقلت وبناء عليه  ،هاتها واتجا  ومنهجها ير موقعها يتغ
  ٧٩،٨٨) ٢٠٠٠سالم، (. "ما بعد الحداثة"  جديدة تعرف بمرحلةإلى مرحلة -المعرفة

  
  
  "ما بعد الحداثة"اتجاه   أو فلسفةمفهوم •

مين ا على مضاظاهرة ثقافية من الصعب تحديدها نظرا الحتوائه" ما بعد الحداثة"يمثل اتجاه 
  43(Jencks, 1989)  .واتجاهات مختلفة ومتطورةفكرية وفلسفية متعددة 

بالدراسة " ما بعد الحداثة" والباحثين عرض مفهوم اتجاه تناول الكثير من النقاد والمفكرينوقد 
ويتسم تحليل هذا . والتحليل من خالل عدة نظريات تناولت مختلف المجاالت من عمارة وآداب وفنون

الساحة الفنية ويرجع ذلك إلى الفوضى التي سادت غالبا بالغموض، " ما بعد الحداثة" مصطلح هوممف
   ٥١)١٩٩٥زآي، ( . السبعينات فترةالفترة خاصةتلك في 

  ) htm.11article/afterm/net.maraya.www/ احمدأبو (1 
يقسم هو مفهوم ، ♦(Hal Foster)" هال فوستر" أمثالالمفكرين لدى بعض " ما بعد الحداثة"اتجاه و

 أشكالالتاريخ إلى فترات للربط بين ظهور مالمح شكلية جديدة في الثقافة وظهور شكل جديد من 
  ٣، ٢)٢٠٠١زآي، ( .الحياة االجتماعية ونظام اقتصادي جديد

اه  "عد الحداثة ما ب " أن ،(Nietzsche) "نيتشه"يذآر  و اد عن   األصول  هو حرآة انقالبية باتج ، واالبتع
ذآر  آما  .الرضوخ للحدث التقني، واللجوء إلى التاريخ بوصفه تقدما       دجر "وي ،  ♦♦(Heidegger) "هي

    ٦) ٢٠٠١محمد، (.آخر هي التجاوز واالنتقال إلى وضع "ما بعد الحداثة" مرحلة أن
  

امتدادا لم تكن  "ما بعد الحداثة"  اتجاه فترةأن ، ♦♦♦(Robert Atkins) "روبرت أتكنز"ويرى 
غير آل ما هو غير ثقافي وفهو اتجاه يناهض .  بل آانت في اتجاه مغاير تماما"الحداثة"اتجاه لفترة 
البحث عن الذات من  إلىدعو يآما . الى التراث آمثير آمنبع واألصولدعو إلى العودة إلى ، ويحدثي

  ٦،١٤) ٢٠٠١محمد، ( . التصادم الحضاريأشكال أحدآخالل الهوية العالمية 
  
ا  اب"أم نإيه رى♦♦♦♦" حس ومأن ، في اه   مفه ة "اتج د الحداث ا بع ي  " م والي الزمن ى الت ير إل  ،يش

ا  واألساليبوعصر استحالة التحديد على مختلف المستويات الفكرية والفلسفية          ات وغيره سالم،  ( . والتقني
ار  أو اتجاه أن، )م١٩٨٠( عام   تاباته في احد آ    أيضا ذآرويآما    ٢١) ٢٠٠٠ ة   " تي د الحداث ا بع  يتضمن  "م

اهيم      ار العديد من المف ى تجاوز الحدود                ،واألفك اه عل ذا االتج ام ه ا، قي د وحدة       األرضية  منه ة عه وبداي
    ٦،١٨) ٢٠٠١محمد، (. التقاء الفن بالحياةعلى ، و"العولمة"ـ وهو ما يعرف باألرضآوآب 

ذآر  ارفي"وي ة أن (Harfy) "ه ة" مرحل د الحداث ا بع د"م وع ، هي عصر الالتحدي  أي عصر التن
ت تالف والتفت اه   . واالخ ر واتج زة لفك مات الممي ن الس د م ي تع ة"والت د الحداث ا بع ا."م داي"  أم  "جهيب

(Hebdige)♦       ل ة تمث ذه المرحل ان ه اة   التلفيق ، فيرى ب ا  األشكال  ومحاآ الفة ومزجه ا   . الس د  آم ويؤآ
  . تتضمن مفهوم المزاوجة بين الطرز المختلفة"ا بعد الحداثةم" أن "حسن إيهاب"
  

                                                 
ناقد فني ومفكر أمريكي، درس في أآاديمية شيكاغو للفنون  : (Harold "Hal" Rudolf Foster)" رودولف فوستر) هال(هارولد " ♦

 )org.wikipedia.en://http( .فن، ويعد أيضا من فناني القصص او السلسلة الهزليةالجميلة، أصدر عدة مقاالت وآتب عن تاريخ ال
فيلسوف ألماني، درس األدب وعلم االجتماع، تبنى عدة نظريات في علم الوجود وبعض العلوم  : (Martin Heidegger)" مارتن هيدجر" ♦♦
  )edu.regent.www.(عرف بفلسفته حول مفهوم وتاريخ التطور الحضاري والتكنولوجيا الحديثة. إلنسانيةا
ناقد ومؤرخ فني بريطاني، ألف العديد من الكتب والمقاالت حول المفاهيم  : (Robert James Atkins)" روبرت جيمس اتكنز" ♦♦♦

  )org.sfai.www(. ي مختلف مجاالت الفنون المرئية من تصوير ونحت وسينما وغيرهاوالنظريات ف
عين . ناقد مصري أمريكي، درس الهندسة االلكترونية، وتخصص بعد ذلك في الدراسات األدبية واألدب اإلنجليزي": إيهاب حسن" ♦♦♦♦

يعد من ابرز . له مؤلفات عديدة حول النظريات األدبية والثقافية. ب المقارن في إحدى الجامعات األمريكيةأستاذ اللغة اإلنجليزية واألد
  )com.ihabhassan.www". ما بعد الحداثة"المتخصصين في أبحاث 

يشغل حاليا منصب . عديد من النظريات عن الثقافات والفن والتصميم المعاصرناقد بريطاني، اشتهر بال : (Dick Hebdige)" ديك هيبدايج" ♦
  )edu.ucsb.filmstudies.www(.أستاذ دراسات التصوير السينمائي ومدير مرآز الدراسات اإلنسانية بجامعة آاليفورنيا بسانت باربرا
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ة   " اتجاه ♦♦(Charles Jencks) "جنكسشارلز "ف عرِّوُي د الحداث ا بع ه  "م ة     "بأن ة ثقافي د حرآ يع
وق   .فنية ومرحلة تاريخية هامة  ,Jencks)، "وانه يمثل استمرارية للفن الحديث في شكله المتطور والمتف

ه     7(1989 ا ان ين الماضي والحاضر  يآم ة ب ة المرآب ل العالق ادةمث راوإع ير الت ين  تفس زج ب ث، والم
ة  رز المختلف ه ي. الط اقض، و   وان وض والتن ى الغم وم عل ى ق انس  عل ر متج اغم الغي ى  و،التن دد عل تع
ل         .الدالالت الرمزية  و يمث دم، فه ة  آما ويقصد بهذا االتجاه وضع المعرفة في المجتمعات بالغة التق  حرآ

ى                 تقدم ال  ة عل ة في المجتمعات المتقدم روع المعرف وعي    أساس معلومات والمفاهيم لمختلف ف ة  ال  بأهمي
  ٦٧) ٢٠٠٠سالم، ( . وصياغات جمالية جديدةأشكال دمجه في وإعادةالتراث 

تيرلنغ  "فمثال في مجال العمارة، استخدم      يكية،    األشكال  ♦♦♦(Stirling) "س ة والكالس  البسيطة التقليدي
منها  اوض زاإ أحيان د   فري ن المعاب تفاد م ريا، واس ة مص اراثاإلغريقي ن   ينون آالب ن الف تعار م ا اس ، آم
ات            "  المفصصة األقواس "األندلسي ل االسمنت المسلح والتقني ة مث واد الحديث  .مع تحريفات تفرضها الم

  ١٠٩) ١٩٩٧بهنسي، (
  

ي    د الفن ذآر الناق ميث "وي ي س ا  "أن،  ♦♦♦♦(Edward Lucie Smith)" ادوارد لوس د م بع
ال            " الحداثة"يعني آل شئ مختلف عن      " الحداثة ة، واألعم وان البريئ رة، واألل ة المبتك آاألشكال الغريب

  30(Jencks, 1989). التي تقوم على ما تمدنا به الثورة التكنولوجية
 فيرى انه، يتضمن التوافق بين العناصر التراثية التي تم (Graham Parkes)" جراهام بارآس"أما 

 تشكيل للعناصر المنتقاة من التراث وصياغتها بشكل مستحدث وإعادة الفترة السابقة، رفضها في
  ) htm.premod/490/ngier/edu.uidaho.ets.www(. يعكس األصالة

  

                                                 
مؤرخ ومهندس معماري أمريكي، درس األدب اإلنجليزي وتاريخ الهندسة المعمارية في جامعة  : (Charles Jencks)"  جنكسشارلز ♦♦

  )org.wikipedia.en://http(.  اشتهر بنظرياته ومفاهيمه ومؤلفاته حول تطور الهندسة المعمارية خاصة عمارة ما بعد الحداثة. هارفرد
بمؤلفاته ونظرياته ) م١٩(فيلسوف وناقد بريطاني، اشتهر في القرن  : (James Hutchison Stirling)" جيمس هتشيسون ستيرلنغ ♦♦♦

  )edu.utm.iep.www(. حول تاريخ الفلسفة وعلم النظريات آنظرية ومفهوم المثالية
آاتب وناقد فني  : (John Edward Mckenzie Lucie Smith)" جون ادوارد ماآنزي لوسي سميث" ♦♦♦♦

  )org.wikipedia.en://http(. وشاعر بريطاني، له عدة مؤلفات في تاريخ الفن والحرآات الفنية المختلفة والتصميم
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  "ما بعد الحداثة"اتجاه  لنشأةالجذور التاريخية  •
اك  كالياتهن اريخ إش ول ت أة ح اه أو مصطلح نش ة " اتج د الحداث ا بع ث  ،"م أريخ  أنحي د وت  تحدي
 المصطلح  أن يشكل صعوبة لدى معظم الباحثين والنقاد والمؤرخين وبخاصة          "ما بعد الحداثة  "مصطلح  

  ٦٧) ٢٠٠٠سالم، (. ة في تحديد مضمونه ومحتواه وفلسفتهذاته يواجه مشاآل خالفية آثيرحد في 
  

  حوالي عامتبدأ من الثالثينات من القرن العشرين" ما بعد الحداثة" فترة أنيرى بعض المؤرخين 
  الميالدي حوالي عام التسعينات من القرن التاسع عشرإلى ترجع أن يمكن أنهابل ). م١٩٣٠(
في بعض البلدان هي نفسها التي " ما بعد الحداثة"شهدت ظهور  الفترة التي أن، مما يعني )م١٨٩٠(

/ احمدأبو (4 .أخرىفي بلدان " لحداثة المتأخرةا"او " الحداثة"شهدت ظهور 
htm.11article/afterm/net.maraya.www ( 
تخدم ُا ة"س د الحداث ا بع وم "م باني  آمفه ل الكاتب األس ن قب ر م ي أول األم ديريكو دي أونس"ف  "ف

(Federieco de Onis)♦ يصف فيه هذا االتجاه بأنه ردة الفعل ، حيث)م١٩٣٤( في احد مؤلفاته عام 
      8(Jencks, 1989). "الحداثة"الناتجة من مرحلة 

ا "عد الحداثةما ب"يمثل بداية ) م١٩٤٢( عام أن ،♦♦(Dudley Fitts) "دلي فيتسد"ويرى  رى  ، بينم  ي
ال بعض المفكرين والنقاد  ارد سميث  " أمث اه  اأن، ♦♦♦(Bernard Smith) "برن ة    "تج د الحداث ا بع  "م

ة ار المضاد للحداث ل التي د الحرب  ،يمث اءت بع ي ج ة الت ن خالل االنتاجات الفني ه ظهرت م  وان بدايت
اب  حال الثقافة في  إلىيشير  تجاهفهو ا    ٦٧،٦٨) ٢٠٠٠سالم،  (). م١٩٤٥(العالمية الثانية عام   رات  أعق  التغي

يالدي    رن التاسع عشر الم ة الق ذ نهاي وم واآلداب من ن والعل االت الف ف مج ي طرأت بمختل ). م١٩(الت
ة  ارات الفني دأت التي ةحيث ب وم العصر واألدبي يئا عن مفه يئا فش ر ش ة تتغي ة الثاني د الحرب العالمي  بع

ادي ب      الحديث، وظهرت غيرها الكثير من ا      ة     "ـلمفاهيم التي تن د الحداث ا بع لة       "م د سلس ة  ، والتي تع فكري
     )htm.11article/afterm/net.maraya.www/احمدأبو (4   .مترابطة وممتدة

  )htm.2article/afterm/net.maraya.www/ العجلوني(5
  

ب ل الكات ن قب ك م د ذل طلح بع تخدم المص انيواس ؤرخ البريط وينبي " والم د ت "              ارنول
(Arnold Toynbee)♦♦♦♦ اريخ ( في آتابه ام  ) دراسة حول الت  يصف مصطلح   ، حيث )م١٩٤٧(ع

ام     و دورة تاريخية ت   أ بأنه يمثل مرحلة     "ما بعد الحداثة  " ة        )م١٨٧٥(بدأ في ع دد ثقاف  وهي تتجه نحو تع
الم ام 8(Jencks, 1989) .الع ي ع ر ) م١٩٥٩(    وف وم أيضا ظه ة"مفه د الحداث ا بع ات " م د آتاب ي اح ف

ويبي" د ت ي    "ارنول ر الغرب ع والفك زت المجتم مات مي ثالث س م ب ث اتس ذاك حي ي آن ة " وه الالعقالني
  ١٤) ٢٠٠١محمد، ( ".والفوضوية والتشويش

ام             وق وم يزدهر في ع ذا المفه اد، خاصة               ) م١٩٦٠(د بدا ه اب والنق د مجموعة من الكت ى ي إيهاب  "عل
اه      " حسن ؤرخ اتج ة     "الذي ي د الحداث ا بع ام   " م ذه      )م١٩٧١(في ع ذي أصبح المتحدث الرسمي له ، وال

  8(Jencks, 1989)). م١٩٧٥(الحرآة او االتجاه في منتصف السبعينات حوالي 
  

 وأوائلد الستينات    إلى مجريات فترة ما بع      يشير "ما بعد الحداثة  "مصطلح   أنويرى بعض الباحثين    
السمري، ( .)م٢٠( الميالدي    التسعينات من القرن العشرين    أوائل، وحتى   )م١٩٧٣(السبعينات حوالي عام    

وم       ٧)٢٠٠١ ل مفه بعينات انتق ي الس ة  "وف د الحداث ا بع فة   "م ر والفلس ال الفك ن مج مل واألدب م  وش
ره          األخرىة ثم مجاالت الفنون     لعمارا ينما والموسيقى والتصوير وغي د،   ( .آالمسرح والس     ١٧) ٢٠٠١محم

                                                 
أستاذ وناقد أسباني، متخصص في اللغة وتاريخ األدب والتاريخ الثقافي، له عدة مؤلفات  : (Federieco de Onis)" فديريكو دي أونس " ♦

    )htm.dexin/com.biografiasyvidas.www(. عن الدراسات األدبية األسبانية واألمريكية
ناقد وشاعر ومترجم أمريكي، درس األدب اإلنجليزي، اشتهر باألعمال األدبية المعاصرة المترجمة عن  : (Dudley Fitts)" ددلي فيتس " ♦♦

     )com.britannica.www(. األعمال اليونانية الكالسيكية
ما بعد الحداثة في القرن العشرين على "مؤرخ وناقد فني استرالي يعد من أقدم من أطلقوا لفظ  :  (Bernard Smith)"برنارد سميث"  ♦♦♦

   . الفنون البصرية خاصة فيما يتعلق باألسلوب الواقعي
اري مؤرخ بريطاني، اشتهر بفلسفته حول الماضي والتطور الحض : (Arnold Joseph Toynbee)" ارنولد جوزيف توينبي " ♦♦♦♦

  )org.cooperativeindividualism.www(. أستاذ التاريخ في جامعة لندن، تقلد عدة مناصب دولية. والدراسات المقارنة والعصر الحديث
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-م١٩٢٠( تمتد بين عامي " الحداثة" أن فترة ،(Charles Jencks) "جنكس"في مجال العمارة يحدد ف
تينات     " الحداثة المتأخرة " تليها فترة    ،)م١٩٦٠ د الس رة     . خالل عق ا فت ة     "أم د الحداث ا بع داخل مع     "م  فتت
ذا          أنهاحيث  " الحداثة المتأخرة "مرحلة   ى عصرنا ه ا اتفق بعض      .  تبدأ من الستينات وتستمر حت من هن

ة  " اثةما بعد الحد"النقاد على تسمية مرحلة     أخرة  "بمرحل ة المت رين     ". الحداث ر من المفك ل آثي ى ويمي  إل
ة        )م٢٠( الميالدي   تصنيف ثقافة القرن العشرين    ة     " وما بعدها ضمن مرحل د الحداث ا بع ا ". م مايكل   "أم

 عيناتب في الس  إاللم تبدأ في التشكل   " ما بعد الحداثة "أن إلى فيخلص ،(Michael Koehler) "آولر
أخرة   " تعرف باسم      )م١٩٧٠( و )م١٩٤٥( ي وان الفترة ما بين عام      من القرن العشرين،   ة المت    ".الحداث

     )htm.11article/afterm/net.maraya.www/احمدأبو (1 
  

ريخ دية والتحليلية في رصد وتحديد وتأ      يتضح مدى االختالف والتباين بين االتجاهات النق       ،مما سبق 
ذي يحدد         "ما بعد الحداثة  "اتجاه  بداية   ، والذي انعكس بدوره على المضمون الفكري والفلسفي والفني ال

وى  همحت اه ومفهوم ذا االتج ابقة . ه ديرات الس اوت التق اين وتف ن تب رغم م ى ال ض أن إال ،وعل  بع
ة           أالمؤرخين والمحللين المفكرين والفالسفة      ا جمعوا على تصنيف فترة ما قبل الحرب العالمية الثاني  بأنه

  . "ما بعد الحداثة" وان فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تمثل ،"الحداثة"تمثل 
ام                          ،يهوعل ة التي انتهت في ع ة الثاني د الحرب العالمي ا بع رة م ار فت دة     )م١٩٤٥( يمكن اعتب ة جدي  بداي

اعدت          ددة س يم مح وط تقس اريخ خط ذا الت ل ه ث يمث ن، حي ي الف ة ف فية والجمالي اهيم الفلس ر المف لتغي
  . "ما بعد الحداثة"صائص المميزة لفن المؤرخين على تحديد الفترات واستخالص الخ

  
د   " الفن في فترة    أصبح ، وآرد فعل للمفاهيم والفلسفات الحديثة السابقة،       التقسيم خالل هذا ومن   ا بع م
شهد النصف   و    ٨) ٢٠٠١السمري،  (  الجديدة، اإلعالمخليطا من الفنون والفلسفة والعلوم ووسائل       " الحداثة

ة الصغيرة   سلسلة متسارعة من الحرآات واالتج) م٢٠(الثاني من القرن العشرين الميالدي      ، اهات الفني
ل  ة  "مث ة التجريدي ع  "، (Expressionism Abstract Art)" التعبيري ن التجمي  Assemblage)" ف

Art)، "عبي ن الش دة" ،(Pop Art)" الف ة الجدي وم" ،(New Realism Art)" الواقعي ن المفه " ف
(Conceptual Art)،ا الم، ( . وغيره د    ٦٩) ٢٠٠٠س ا وق ل الثمانيآم ي أوائ ق ف ة أطل ى الحرآ ات عل ن

ي كيلية الت ا التش ي ايطالي ا انتشرت ف ا وألماني ا وفرنس ن وأمريك دة"، ف  The New)" الصورة الجدي
Image Painting) ،ي طح     والت ى األس ات عل اليب والخام اهيم واألس ن المف د م دمج العدي زت ب  تمي

ة          . المتنوعة ذه الحرآ ى وقد ظهرت حرآات فنية شبيهة به ة      عل ة الحق رات زمني ق ،   فت د     أطل ا العدي  عليه
ة   " حرآة،(New Expressionism Art) "التعبيرية الجديدة"من المصطلحات مثل،  د الطليع " ما بع

(Trans Avant Garde)   ميتها ى تس م اصطلح عل اه ث ة اتج ة  " بمرحل د الحداث ا بع م يل" م ذه ض ه
  ١٢٤، ٣،٤)٢٠٠١زآي، (. ها الفنيبالفنية آٍل حسب أسلوالحرآات 

  
ة    "ما بعد الحداثة  "مرحلة أن ،رينويرى بعض المفك   داد لمرحل ة " تمثل تطوير وامت د،  ( ".الحداث محم

ى استمرارية وتواصل             ٦) ٢٠٠١ د عل ة     "والذي يؤآ د الحداث ا بع ة "ـ ب  "م بعض االتجاهات     أن "الحداث  ل
رة       "ما بعد الحداثة  "الفنية لفترة    ة " جذور ترجع إلى فت ة   "ـ ف  ،"الحداث ة التجريدي ا جذور    "التعبيري  في    له

ة " جذور في      ما له "الشعبيفن  ال" و "فن التجميع " و ،(Surrealism) "السريالية"  ،(Dadism) "الدادي
ن"و داعف ري الخ يال"و (Op Art)  " البص ن الحرآ داياتهما  "ف ع ب ة   ترج ارب مدرس ى تج  إل
  ٧٢-٦٩) ٢٠٠٠سالم، ( .(Bauhaus) "الباوهوس"

  
ة   "ثةما بعد الحدا"جاه  اتأن، آما يرى بعض المفكرين  ة التحليلي ن الحديث  ل" واجه الطبيع روح  "لف  ب

ة المتشددة بعناصر         تبدل العناصر الجاف دة، واس ة جدي دد     الث توفيقية وتوليفي ة وتع راء المترف والزخرف
ة   انه   إلى باإلضافة .الطرز ى التلفيقي تح وال ة    . تجاوز العدمية إلى التبادل الثقافي المتف ه، اتصفت لغ وعلي
اني  د الحدا"فن ا بع ةم ة"ث ا هجيني وى  بكونه كل والمحت ي الش ي ،  ف االت  فه ابين المج ف م ع وتول تجم

اليب  والتقنيات   والعناصر واالتجاهات ة  واألس ي،     والخامات المختلف ا   المستخدمة في العمل الفن ا  آم  أنه
   .تزاوج وتجمع ما بين المعاني المتناقضة مثل التقدمية والحنين إلى الماضي
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ين الطرز           يمثل بأنه" د الحداثة ما بع "اتجاه  اتسم  من هنا،    ة تتجه نحو المزاوجة ب  حرآة تواصلية تراثي
ة  ة المختلف ات الفني ي  . واالتجاه دد ف ن التش ى ع لوبوتتخل ذهب األس ي الم الق ف ن . واالنغ ق م  وتنطل

ة  زات التكنولوجي ة والمنج اهيم العلمي ة    .المف بها رؤي ة وتكس ات التقليدي ات والتقني ع المعطي ل م  وتتفاع
د  تعمل على   أنهاآما   .مغايرةجديدة و  ن آظاهرة اج  تأآي ة من خالل التواصل مع       دور الف  .اآلخر تماعي

    ٧-٥)٢٠٠١زآي،   (٦٧-٦٥) ٢٠٠٠سالم، (
ى  ةوعل اء مرحل رغم من انته ة "ال ه إال" الحداث ع ل ان ة يتوق ة"مرحل د الحداث ا بع رة "م  الصمود لفت

ه من         يفرضه مفهوم الزمن     مبدأ تقوم على    أنها حيث   ،طويلة ا يحوي ك   ، حضاري  إنجاز والتاريخ بم  وذل
الل  ن خ ةم ي   و  التعددي ات الماض دمج لمعطي ة وال ادة ،المزاوج تقبل   واإلف ر والمس ي الحاض ه ف  . من

   ٨٧)١٩٩٧بهنسي،(
اه     ة     "ويمثل اتج د الحداث ا بع راً   جانب " م ة    ًا أو مظه ة " لبداي ن الحديث   " في    "التعددي وم      ف. "الف في حين يق

ا،         في مراح  " الحديث الفن" ن  نجد   له المتأخرة على الحلول التقنية والتكنولوجي ا "ف ة  م د الحداث د  ي"  بع ؤآ
ة ة المختلف ة الثقافي ى البيئ تم عل ي ، ويه ة ف روات الطبيعي ى جانب الث ا إل الثورة الصناعية والتكنولوجي ب

ة في العمل الو                  ،تناول موضوع العمل وخاماته    ات المختلف ن التقني وع والجمع ب  .احد  فهو يقوم على التن
ون تطبيقي       .ةوهو بذلك يعمل على توحيد لغة الفن في جميع المجاالت من تصوير ونحت وتصميم وفن

ة،    على االستقاللية ويرآز " الفن الحديث" أنآما نجد    ة فني ة لكل حرآ ا يرآز   التعبيرات الذاتي ا  " بينم م
ة د الحداث ين طيا    " بع ل ب فية تحم دلوالت فلس ن م ذاتي م ر ال ا وراء التعبي ى م ذور الماضي عل ا ج . ته

(Jencks, 1989)62,22  
  

ادة صياغة الماضي       في  " ما بعد الحداثة  "اتجاه  فلسفة  رتكز  وت ر من          إع أليف أآث ى الترآيب والت عل
ل و يعكس ذا ل .التحلي وم فه ة"مفه ائط"التعددي ات والوس ي الطراز والخام ى باإلضافة.  ف ه  إل م ان يتس

د        بالزخرفة في بعض األحيان إلى جانب التوجه ل        ه في قالب جدي ا   . لماضي وتقديم اه  آم رتبط اتج ا  "وي م
ة د الحداث ارة" بع ا في العم ن، والتكنولوجي دأ التجريب في الف اء      8(Jencks, 1989). بمب ه، ج اء علي بن

اس           متنوعة  تجريبية مداخلتناول الفنان للتراث القديم من خالل عدة         دأ االقتب ى مب ا عل .  تقوم في معظمه
د اس صور عدي ادة الصياغة، وة آولالقتب د، وإع الل  التقلي ن خ ي م ل الحرف كال النق ى أش اد عل االعتم

ة      ا يتوا        ،مباشرة مستعارة من الحضارات القديم ا وصياغتها بم م ترجمته ره       ث ان وتعبي ة الفن فق مع رؤي
ة  ا ثقاف دعوا إليه ي ت رق الت اليب والط ن األس ا م ي، وغيره ة"الفن د الحداث ا بع اء ".م ق علم  ويطل

  ".بيئة تداخل الثقافة"االمتزاج والتبادل المعرفي والثقافي هذا جي على االنثروبولو
ن التشكيلي ت          المدا "تعددية"آما ويشير بعض النقاد اإليطاليين إلى أن         ى   خل واالتجاهات في الف اج إل حت

ال     فالتقنية .ا وأحكام حدوده  ا لفهم أبعاده  ،وقفة وم      –  على سبيل المث ة " وفق مفه  ليست الهدف     -"التعددي
ي  ل الفن ي للعم ار الكل دد اإلط ي تح رة الت فة والفك ل الفلس ي، ( . األساسي ب ، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٦، ٧-٥)٢٠٠١زآ

١٥٦، ١٥٥      
   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ب،أ/ ٢شكل (
 صامتة من ستارة مزخرفة بالزهور  طبيعة– Still Life with Flower Curtain and Fruit ":"اليمين)أ

  . زيت على توال-وفواآه
  .م١٩٣٢ -  زيت على توال- فتاة امام المرآة- Girl Before a Mirror"" :االول: اليسار)ب

  .م١٩٣٧ - زيت على توال- ماري تيريز والتر- Marie-Therese Walter" " :الثاني
  )http://www.abcgallery.com/P/picasso/Olga's Gallery.htm:    عن(

  )http://www.abcgallery.com/ C/Cezanne /Olga's Gallery.htm:    عن(
  

  )ب،أ/ ٣شكل (
  م٢١-١٩١٧- زيت على توال-منظر مغربي–  Moorish Screen ":"اليمين)أ
  .م١٩٣٢ -باستيل وشمع -معطف وسط احمر – Red Waistcoat "": الوسط)ب

  http://www.abcgallery.com/M/matisse/matisse68.html )   :عن( 
  )http://www.abcgallery.com/K/klee/ Red Waistcoat - Olga's Gallery.htm:   عن(

  )١شكل (
  ".ليوناردو دافنشي"زخرفة اسالمية رسمها الفنان االوروبي : الى اليمين
  . البسيط والمورق والمزهرالمياإلس بالخط الكوفي تأثرها تظهر مدى أوروبية على شاهد قبرآتابات :  األعلىالى اليسار

    فرنسا-"بهيرو"آتابة زخرفية مشتقة من الخط الكوفي المورق تزين اعلى باب آنيسة : الى اليسار األسفل
 )٦٦٢، ص ١٩٤٨حسن، : عن) (١٥٦، ٩٦، ص١٩٨٤حسن، : عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤شكل (
  . الخاصة التي تعتمد نظام المفروآة الزخرفيةاحدى التكوينات:اليمين
   .على تعدد مساقط المنظور المعماريفي اسلوبه البنائي تكوين قائم  :اليسار

     )Schattschneider, 2004, p213: عن(
 ) htm.homeuk\_files1Website com.Escher.www://http:    عن (

  )٥شكل (
  ".خبري"بروش مصنوع من الزمرد والكوارتز على هيئة الجعران المجنح : االعلى

 مبنى -تكوين زخرفي يزين مصعد قائم على وحدات من اللوتس واالنثيمون واالشكال الهندسية:  يمينسفلاال
  . الواليات المتحدة- نيويورك– (Chrysler)" آريزلر"

  . مزينة بوحدات من البردي والحلزونياتبوابة مصنوعة من الحديد المشغول: االسفل يسار
  )Clouzot, 1997, p4: عن( و)Hay, 1996, p9: عن( و)Maden, 1998, p54: عن(



  
  

  الباب الثاني
  

  اتجاه ما بعد الحداثة
  

 نظرياته واتجاهاته وسماته: الفصل الثاني
 مبادئ ونظريات اتجاه ما بعد الحداثة -
 الحرآات الفنية التي مهدت التجاه ما بعد الحداثة   -
 االتجاهات الفنية لمرحلة اتجاه ما بعد الحداثة  -
 سمات اتجاه ما بعد الحداثة -
 تحليل مختارات من األعمال الفنية لبعض الفنانين قائمة على اتجاه ما بعد الحداثة -
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  "ما بعد الحداثة"مبادئ ونظريات اتجاه  •
التي ساعدت على  الفلسفية  والنظرياتبمجموعة من المبادىء" بعد الحداثة ما"تميزت حرآة 

 تشكل ،من التحوالت المتعاقبةخالل مجموعة هذه المبادىء تطورت وقد . تواها ومفاهيمهاتشكيل مح
سالم، (. مجال الفنيال في واإلبداع على التطور  مما ساعد، والفني لهذه الحرآةخاللها البعد الفلسفي

ما يؤآد على دور التاريخ " ما بعد الحداثة" مبادئ أهم من أن، "جمال لمعي"ويرى     ٨١) ٢٠٠٠
والتراث والتقاليد الفنية آمصدر لمفهوم العمل الفني، وفق ُبعد ورؤية جديدة قائمة على استعارة 

. معها بشكل مباشر او بعد مزجها في قالب ابتكاري ينتجه الفنانعناصر من التراث آما هي او التعامل 
  : في آل من"ما بعد الحداثة" مباديء اتجاه أهموتتمثل      ٦٥٦)١٩٩٩، لمعي(

  
 )Deconstruction( نظرية التفكيك .١

 هدم ورفض التفكير الفلسفي لبعض مدارس او إلىتدعو وهي ". التفكيكية"وُتعرف أيضا بـ
ما "التجاه  واستبدالها بالمفاهيم المتجددة ،القواعد الفكرية السابقة، والتحرر من ديثمذاهب العصر الح

 واعتبارها فرضيات تحتمل الصواب أو ، المطلقةباألفكارالتي تقتضي بعدم التسليم و ،"بعد الحداثة
  .و رأي على محك االختبارأالخطأ، لذا ينبغي وضع آل فكرة 

  )htm.11article/afterm/net.maraya.www/أبو أحمد( 4,6 
 
 )Return to Roots( العودة للتراث .٢

لم يجذب استلهام الطبيعة والتراث الفني آمصدر لإلبداع اهتمام آثير من الفنانين في العصر 
بين الفن والتراث أو بين الفن " اثةالحد"هذا االنفصال الذي أوجدته . "الحداثة" أو عصر الحديث

مما . لجذور عن ا ساعد على اتساع الفجوة والقطيعة- اعتمادا على نظريات عديدة-والماضي عموما 
حدا بالنقاد والمهتمين بالتاريخ الفني الحديث إلى وصف بعض األعمال الفنية التصويرية بأنها األآثر 

     ١١٣)٢٠٠١السمري،  (٢)١٩٩٨سليمان، (. محيط بهافقرا وضآلة في طريقة تعبيرها عن العالم ال
  

يرى بعض الفالسفة في ربط الفن بخصائص التاريخ، فالفن عبارة عن على الصعيد اآلخر، 
 إلىبناء على هذا، ظهرت بعد ذلك تيارات فلسفية جديدة تدعو . ة عبر التاريخمجموعة من قيم متراآم

 عموما، وذلك لتطوير اإلنسانيلقديم، واالستفادة من التراث  الجذور واألصالة، والبحث في اإلىالعودة 
ما "اتجاه مبادىء وقواعد  ظهور جيل من الفالسفة والفنانين الذين ارسوا إلى ذلك أدىوقد . الحاضر

     ".بعد الحداثة
 تاريخ إلى اإلحياء بالعودة أهميةتدعو إلى " العودة إلى التراث"وبناء على ذلك، قامت فلسفة 

ما بعد " وصياغات فنية في فنون أشكالرات وذلك من خالل تناول التراث بما يحويه من الحضا
 أي أن  وباعتبار ٢)٢٠٠١زآي، (، "جميع الثقافات متساوية القيمة آحقيقة هامة"، باعتبار أن "الحداثة

و مما جعل البعض يدرج هذه الفلسفة أ. " يتعايش مع بعضه البعضأن يمكن له اإلنساننشاط خلفه 
 ,Jencks). "والرغبة في إحياءه" الحنين إلى الماضي" أي (nostalgia)المفهوم تحت علم النوستولجيا 

 والرموز على اختالف فئاتها، والعالقات المرتبطة في تاريخ الفن األشكال انصهار أن     آما 20(1989
وُتعرف . شكيلية العالمية الحرآة التأبعادوالثقافة، يصنع شكال خاصا للفن المعاصر يسهم في تشكيل 

. ، فهي تتضمن العالقة بين الماضي والحاضر"التاريخية"أيضا بالنظرية " العودة إلى التراث"فلسفة 
     ١١٦-١١٣)٢٠٠١السمري، (  ٦٥٨) ١٩٩٩لمعي، (

  
الخروج من القطيعة التاريخية إلى االنفتاح الكامل على يمثل " ما بعد الحداثة" اتجاه أصبحوعليه، 

 إلىويدعو إلى العودة     ١٣٥) ٢٠٠٤الفتني،    (٧٦) ١٩٩٨بهنسي، (. يخ، بعيدا عن الجمود الفكري والفنيالتار
تاريخ الفن الذي يعد منبعا خصبا لألشكال والمذاهب والمبادئ، ويظل مصدرا لإللهام ال حدود له يساعد 

  )htm.7article/afterm/net.maraya.www/بهنسي(7 . على التقدم واإلبداع في الفنون
 هو فكر يجمع بين الماضي "ما بعد الحديث"أن ، في (Charles Jencks)" جنكس"ويؤآد ذلك 

 والمبالغة في ، واستخدام الرموز المزدوجة،والحاضر، بين الجميل والمتناثر، آما يتصف بالغموض
  . إلى االقتباس االصطفائي المؤلف من عناصر مختلفة باإلضافة ،التناقض
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ديم ومكتشف ألسلوب               يتمثل "ما بعد الحداثة  " دور الفنان في مرحلة      وأصبحآما،   ه باحث في الق  في ان
  ٥٣-٥١)١٩٩٥زآي، ( .متطور حديث خاص بتجربته الذاتية

ه ت      ،حرية التفاعل مع معطيات البشرية للتراث الفني      وقد ساعدت    ا االتصال من       وما ساهمت ب كنولوجي
ي،   (. من الماضي بمفاهيم معاصرة    األخذ حرية في    أآثر الفنان   أصبح أن في   ،تقريب الثقافات المتعددة   لمع

    ١٣٤) ٢٠٠٤الفتني، (   ٦٥٦) ١٩٩٩
           

 )Coupling) (pulativeCo( نظرية المزاوجة .٣
ة   ق نظري ن وف ل موضوع الف ة"يمث ن" المزاوج اريخ الف ي . ت وم عتوه د  ق ى التقالي وع إل ى الرج ل

ذآر   أنهاآما . "المزاوجة" من خالل مفهوم  والتواصل مع اآلخر    هي  ،"سجنك "في مجال العمارة آما ي
ة   "فمرحلة  . الجمع أو المزاوجة بين أنساق حديثة وأخرى قديمة أو تقليدية          د الحداث ا بع ون من    " م ل ل تمث

ين  ة ب وان المزاوج ة"أل ن الطرز واألس" الحداث ا م ن. اليبوغيره ا م دعو هن ا ت ق م ه، ووف ة إلي  نظري
ة" عي" المزاوج ومنب ة"  مفه د " التعددي مآأح اه أه ات اتج ة " نظري د الحداث ا بع ذي ي"م لوبا ، وال د أس ع

   )htm.11article/afterm/net.maraya.www/أبو أحمد( 5 .ضروريا للتواصل مع اآلخر
        

  ) DiversityCultural( التعددية الثقافية .٤
ة، ومُ             " الحداثة" عصر   يءمع مج  ا   تحول ما آان في العصور السالفة من مبادئ راسخة ثابت ثال علي

دم  إلىسامية، وفكرا مبدعا،     يم  أي.  الع ة للق ى     ال قيم دت آل معن م جاء      ١١٣)٢٠٠١السمري،  (.   حيث فق ث
ة    "عصر   د الحداث ى                    ،"ما بع ة المستمرة عل رة التطور المتواصل او االتجاهات المتوالي ل فت ذي يمث  وال

د من                      . مختلف األصعدة  ل الب ر إدراك ووعي ذاتي ب وهو عصر ال يمكن تبني معتقد او فكر فيه من غي
ل       دم التقب ل او ع ا التقب ة إم ى مرحل ى نصل إل ه حت دأ هو أن . إدراك أي فكر او رأي والتفاعل مع فالمب

ع الثق ة     جمي ورة معرفي ور وث ن تط ه م ن في ا نح ي ظل م تمرار خاصة ف ي االس رعية ف ا الش ات له . اف
(Jencks, 1989)7      

  
افي    أصبح" ما بعد الحداثة " فن   أنوحيث   راث الثق ل الت ن     واإلنساني  يمث ه دون تعصب لف  في مجمل

د مري، (. واح ث      ١١٦)٢٠٠١الس اذ أنوحي داع إنق اح اإلب ب، االنفت ة يتطل ن العدمي ي  م و الماض  نح
المي، و  والحاضر ومي والع و الق تقبل، نح ة" والمس رة  "التعددي ن النظ رر م ة أي التح ع األحادي  وتنوي

  ٩٠) ١٩٩٧بهنسي، ( .الرؤية وفق أي اتجاه لتحقيق ديمقراطية التذوق
ي،  (. "التعددية الثقافية"ـب  يتسمالعصر الحالي أصبحمن هنا،    ة  "و   ١٠١) ٢٠٠١زآ ة الثقافي ا  ه " التعددي و م

اه        ه فلسفة اتج ة   "تنادي ب د الحداث ا بع ى  "م ة عل ات      القائم دد الثقاف ة من خالل تع ار ،  الحري اط  واعتب  أنم
اه    . وانتاجاتها المختلفة محطا للتفاعل األخرىالحضارات   و اتج ايرة      فه ات المتغ ى األخذ بالثقاف دعو إل ي

تمدة من مصادر وث                 المنشأ ة   على أساس خليط او مجموعة من العناصر المس ات مختلف ،  وصهرها  ،قاف
ة اآلخر            وفق طراز حر وخاص     وأشكال متزاوجة  أفكارالستحداث   ول لثقاف اهم مشترك وقب . ، يعكس تف

(Jencks, 1989)7,20 )٦٥٧)١٩٩٩، لمعي  
آما تشكل . وتشكل الثقافة الكيان العام للفنون أو الحالة العامة للتطور الفكري في مجتمع بأسره

الثقافة والحضارة  ويعد آل من.  به اإلنسان لتحسين ظروفه المعيشيةالحضارة ثمرة آل جهد يقوم
  ٣٥، ٣٣) ٢٠٠١زآي، (. "لتعددية الثقافيةا"مفهوم والتغير االجتماعي سمة ل

 
 ) PluralityVisual( الرؤية التعددية .٥

 الرؤية"يعد مفهوم و". التعددية الثقافية"إلى حد آبير بمفهوم " الرؤية التعددية"يرتبط مفهوم 
عديد من األفكار في من أهم التغيرات في بناء العمل الفني حيث ساعد الفنان في التعبير عن ال" التعددية

 منطق العصر في السرعة والحرآة أنآما . دونما التزام بنقطة رؤية مفردة أو ثابتةو ،الصورة الواحدة
 على آفاءة وطاقة يتطلب التعدد من خالل جمع عدد من األفكار والرؤى في شيء واحد للحصول

  . تأثيرية أعلى
  

 آم المعلومات الشكلية البصرية التي تزيد او تختلف عما يمكن "تعدديةالرؤية ال"مفهوم ويمثل 
هذه الزيادة او االختالف قد تكون بالنسبة .  بصريا في الواقع المرئي من زاوية رؤية واحدةإدراآه



 ٢٨

 او قد تكون ، في التكويناألشكالبة لزوايا رؤية  او قد تكون بالنس،للعناصر او المفردات الشكلية
 على الترآيب "التعددية"وتقوم .  آل ذلك داخل تكوين فني واحد،بالنسبة للتمثيل المكاني والزماني

عطي معالجات تشكيلية قائمة على  تأنهاآما .  في التكوين الفنيألشكالازوايا  واألشكالوالجمع بين 
الصبحي، (.  مما يزيد من التباين في قوة وطريقة إدراآها،لونيةمجموعات من النظم الخطية وال

٨٧،١،٧)١٩٩٥   
الرؤية "ة أن بدايات نشأة قد ثبت بالدراس ف.فني وأسلوبوبتتبع بدايات الرؤية التعددية آمفهوم فلسفي 

 آالفن البدائي والحضارة المصرية القديمة ،الحضارات القديمةترجع إلى فنون معظم " التعددية
 وبالتالي قام ،حيث اعتبر آل منهم أن الفراغ في التكوين فراغا ثنائي األبعاد اإلسالمية،حضارة وال

 األسلوبوقد ارتبط هذا المفهوم او . بتوزيع األشكال والعناصر من منظور عقالني ذو رؤى متعددة
 فنون العصور إلى" الرؤية التعددية"آذلك امتد مفهوم . الفني بالفكر السائد والثقافة القائمة آنذاك

 في - آما ذآرنا سابقا–حيث ظهر . الفن الحديثعصر الوسطى وعصر النهضة وعصر الباروك حتى 
 (Paul Cézanne)" بول سيزان"بعض الحرآات الفنية الحديثة وأعمال عدد من الفنانين من أمثال 

سم بالحيوية الذي رصد الموضوع على المسطح ثنائي البعد من خالل أآثر من زاوية للرؤية تت
دد زوايا رائد التكعيبيين الذي اتسمت أعماله بتع (Pablo Picasso) "بيكاسو"و. والحرآة والترابط

   .الرؤية لعناصر التكوين
  

ما بعد "في مرحلة اتجاه " الرؤية التعددية"وقد ساعدت مجموعة من العوامل على ظهور مفهوم 
  : وتتمثل في آل من،"الحداثة

   .والمخترعات العلمية الحديثة والتكنولوجيالتطور المعرفي ) ١
 آمفهوم  فنون الحضارات القديمة آشف القيم الجمالية فيإعادةظهور مفاهيم حديثة تقوم على ) ٢
  . "التعددية الثقافية"
بعضها الحلول الفكرية والمعالجات الفنية الناتجة عن الفكر والممارسة التجريبية، والتي يتسم ) ٣
 عدة  أو التي تحمل موضوع واحد من زوايا مختلفةاإلطاراتاللوحة المتعددة   ظهور مثل"التعدديةب"

هناك أيضا تعددية المجال الفني "وباإلضافة إلى تعددية الموضوع  .موضوعات بينها رابطة ما
وتعددية الفكر الفلسفي وتعددية البناء الهندسي وتعددية الوسط التشكيلي في العمل الفني حسب اعتقاد 

  . "احثةالب
 مفهوم الرؤية التعددية آفكر وممارسة بمثابة ظاهرة فنية وثقافية لها جذورها الثقافية أصبحومن ثم 

  ٢،٣،١٩٨،١٩٩)١٩٩٥الصبحي، (. وامتداداتها الحضارية
  
  اإلسالمية  والحضارة الحضارة المصرية القديمةآل من في " الرؤية التعددية" •

سطيح، والتراآب والجمع ، آالت"الرؤية التعددية" مختلفة لـتميزت فنون الحضارات القديمة بأساليب
 في حيز واحد واألزمنةالرؤية المختلفة، وتعدد خط األرض، والشفافية، وجمع األمكنة بين مساقط 

  . وغيرها
فهي تتسم بالتعددية في .  سمات البعد الثقافي في الحضارة المصرية القديمةأهميعد الفكر المتعدد من و

 تتميز بترابط الفكر والمضمون قبل ترابط آما. حد والمضمون الفكري والتكوينعنصر الواالشكل وال
بمثابة الدوافع الثقافية والفكرية والمعتقدات في هذه الحضارة  األفكار وتعد. لشكل والصياغة الجماليةا

 إلى الحضارة وآذلك الحال بالنسبة.  من رؤى تعدديةهعما تحتوينان والمجتمع للتعبير التي تحرك الف
الصبحي، ( . األشياء جوهر إلدراك والسعي ، بالعقيدة واللغة ارتباطا شديدا حيث االرتباطاإلسالمية

٢٢٨،٩٦،١٤٢)١٩٩٥   
اط او مظاهر    بلحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية       تتميز آل من ا   و ة     أنم ر مختلف ة   تعبي قائم

   :تتمثل في اآلتي" الرؤية التعددية"وم على مفه
  ١٥٨-٣،٩٧،٩٩،١٠١،١٠٥،١٠٨،١٠٩،١١١،١٤٦،١٥٥-١)١٩٩٥الصبحي، (
  

  الحضارة اإلسالمية  الحضارة المصرية القديمة



 ٢٩

ين     ر الجمع ب ا               أآث الجمع م ة للجسم الواحد آ ة رؤي  من زاوي
امي بين الوضع    ذا التوليف           األم انبي ويعرف ه  والوضع الج

ين  اعب طالح      األوض د باص كل واح ي ش م ف ة للجس  المختلف
د ترآ" كل الواح ددة للش اقط متع ع مس ب وجم دول  ""ي ج
  ."١/أ١
   

  

وتعدد ) البعد عن تجسيم العناصر(الجمع بين التسطيح 
   ."١/أ ١جدول  "مساقط الشكل الواحد

 أسلوب من خالل الجمع بين التسطيح والتجسيم
، ومن سياأالعناصر ر تراآبالتكبير والتصغير و

 في ريخالل تعدد زوايا الرؤية للمنظور المعما
   ."٦، ٤، ٢/أ ١جدول  "المجال الواحد

 التكبير والتصغير لحجوم العناصر واألشكال أسلوباستخدام 
اآلدمية وفق الطبقة االجتماعية رغم أنها على خط ارض 

  ."٣/أ ١جدول  "واحد في التكوين

ا  التكبير والتصغير    أسلوباستخدام    لحجوم   أحيان
جدول   "ةل اآلدمية وفق الطبقة االجتماعي     األشكا

   ."٤/أ ١
تعدد زوايا الرؤية لمجموعة من العناصر في مجال او 

فهذه الحضارة تسعى . ("٥/أ ١جدول  "موضوع واحد
ألمثل أو  العناصر واألشكال المختلفة في الوضع اإلبراز

  ).  صورة ممكنةالمتكامل لها، أي في أآمل
  

  وللمنظور المعماريتعدد زوايا الرؤية للعناصر
   ."٦/أ ١جدول  " موضوع واحدفي مجال او

المنظر . (الجمع بين عدة مناظر او مشاهد في التكوين الواحد
) يمثل مجموعة من العناصر المختلفة في المجال المعين

 : مختلفة، هيوأنواع أساليبوالذي تم تناوله وفق 
 النسبية واألبعادتداخل المناظر ذات زوايا الرؤية ) أ

ج عدة مناظر مختلفة في المختلفة، وهو يقوم على دم
الموضوع او المكان او الزمان او العناصر وذلك في تكوين 

 التي تحوي األعمالويظهر ذلك في . واحد متكامل ومترابط
  وموضوعات الحسابواألمراءموضوعات الصيد للملوك 

  ."٧/أ ١جدول "
) األرضتعدد خط ( المستقلة األفقيةتراآب المناظر ) ب

ة مشاهد مختلفة الموضوع او المكان وتقوم على توزيع عد
.  يعلو بعضها البعضأفقيةاو الزمان او العناصر في صفوف 

ويظهر ذلك في موضوعات موائد القربان وحقول النعيم 
والموضوعات التي تصور األنشطة والحياة اليومية 

 . "٩/أ ١جدول  "آالزراعة والصيد وغيره
 واألبعادية تجاور المناظر المستقلة ذات زوايا الرؤ) ج

 إلىويقوم على تقسيم المساحة الكلية . النسبية المختلفة
ومن ثم  وأفقية غير متساوية وفق خطوط رأسية أجزاء

توزيع المناظر المستقلة من خالل تجاورها ضمن المساحة 
 ويظهر ذلك في موضوعات االحتفاالت الغنائية .الكلية

   ."١١/أ ١جدول  "والطقوس الجنائزية

عدة مناظر او مشاهد في التكوين الجمع بين 
المنظر يمثل مجموعة من العناصر . (الواحد

والذي تم تناوله ) المختلفة في المجال المعين
 : مختلفة، هيوأنواع أساليبوفق 

 واألبعادتداخل المناظر ذات زوايا الرؤية ) أ
، وهو يقوم على دمج منظرين النسبية المختلفة

ادة ضمن  في تعايش ودون فواصل حأآثراو 
  ."٨/أ ١جدول  "تكوين واحد مترابط

تعدد خط ( المستقلة األفقيةتراآب المناظر ) ب
 وتقوم على توزيع عدة مشاهد مختلفة) األرض

 يعلو بعضها أفقية في صفوف متراآبة راسيا
 خطوط أو مزخرف إطاريفصل بينها والبعض 
  ."١٠/أ ١جدول  "بسيطة

 الرؤية تجاور المناظر المستقلة ذات زوايا) ج
ويقوم على تقسيم .  النسبية المختلفةواألبعاد

 غير متساوية وفق أجزاء إلىالمساحة الكلية 
 ومن ثم توزيع المناظر وأفقيةخطوط رأسية 

المستقلة من خالل تجاورها ضمن المساحة 
  ."١٢/أ ١جدول  "الكلية

  

 والعناصر الزخرفية ) راسياأو إما أفقيا (الجمع بين الكتابات
يؤآد على مفهوم التكوين ثنائي  مما .كوين الواحدفي الت

   ."١٣/أ ١جدول  "البعد ويوجد مجاال رحبا للرؤية التعددية

)  مائلةأو إما أفقية(الجمع بين الكتابات 
جدول  "والعناصر الزخرفية في التكوين الواحد

   ."١٤/أ ١
  

ا      أنآما   ن م ا تعكسه من سمات وخصائص               بعض اتجاهات ف ة بم د الحداث ى        ال بع دة عل د جدي تع
ارة مع      مثل فاالتجاهات التي تدعو إلى الدمج بين مجاالت الفن التشكيلي           .تراث الفن التشكيلي    دمج العم

اليب التقنيات  الخامات و  او دمج    ،النحت والتصوير  ة المتنوعة آ      واألس وين      التطعيم و  الفني ر مع التل الحف
ا ظهر أيضا        آل ذلك آان له جذور في الحضارة المصرية الق           ،غيرهاو ة آم وق ديم  في الحضارة    وبتف

  ٧)٢٠٠١محمد، (. اإلسالمية
  



 ٣٠

ه ظ،وعلي ار  نالح اط الحض دى ارتب اه تينم ة" باتج د الحداث ا بع وم " م الل مفه ن خ ة "م الرؤي
  . الفكري لهاتين الحضارتينالطراز  الفني واألسلوب وانعكاس ذلك على ،"التعددية

  
يدعو إلى استعادة الهوية واألصالة بالعودة إلى الجذور " ما بعد الحداثة" اتجاه أنوبهذا ندرك، 

 جميع أن"باعتبار " التعددية"والى التراث واالتصال مع اآلخر، وذلك من خالل فلسفة ومفهوم 
  )htm.7article/afterm/net.rayama.www/بهنسي(4 ."الثقافات هي فرع من الثقافة اإلنسانية الشاملة

  
  "ما بعد الحداثة"االتجاهات الفنية لمرحلة اتجاه  •

من خالل مراحل " ما بعد الحداثة " اتجاه النقدية فنونواألبحاثكثير من الدراسات التناولت 
 والتوجهات ، تأثير التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ومدى وآيفية انتقالها،ظهورها

 واثر وسائل االتصال والتكنولوجيا على العلم والمعرفة وما نتج عن ،قافية المعاصرة نحو العولمةالث
  ١٥٧)٢٠٠١السمري، ( ."ما بعد الحداثة"هذا آله من اتجاهات فنية تنادي بمذهب 

ذا،  ي وبه ة الت ات الفني ات واالتجاه ن الحرآ د م اه  ارتبطتظهرت العدي ة اتج كلت مرحل د " وش ا بع م
  . السابقةاإلبداعية مستحدثة قيما ومعايير خاصة بها مطورة ومتجاوزة للتقنيات والتجارب "الحداثة

  
اه    ة اتج ة الخاصة بمرحل ات الفني د االتجاه ي تحدي ون ف احثون والمؤرخ ف الب د اختل د "وق ا بع م

نهم   ."ما بعد الحداثة  "تأريخ مرحلة اتجاه    و  تحديد  حول اإلشكاليةويرجع هذا االختالف إلى     . "الحداثة  فم
ل في    " ما بعد الحداثة  " االتجاهات أو الحرآات الفنية المختلفة التي ظهرت في مرحلة           أن ،من يرى  تتمث

ن،   ل م ة "آ ة التجريدي ن التعبيري ي  "،(Expressionism Abstract Art) "ف ن التجميع " الف
(Assemblage Art) ،"  ن الالشكلي ن  "، (Informal Art) "الف ي الف ، (Automatism Art) "اآلل

ي" ن االختزال دث "،(Minimal Art)       "الف ن الح ن المفال"، (Happening Art) "ف          "يماهيف
(Conceptual Art) ،" دة ة الجدي ن الواقعي ي "، (New Realism Art)" ف ز الفراغ ن التجهي " ف
(Installation Art)فن التعبيرية الجديدة" و "(New Expressionism Art). ) ،٦،١٧) ٢٠٠١محمد  

 Land) "األرضفن "، "فن المفهوم "،هي الحرآات أو االتجاهات الفنية أهم أنومنهم من يرى، 
Art) ،"فن البيئة" (Environmental Art)،" األداءفن "، "فن التجهيز في الفراغ" 

(Performance Art)فن الجسد" و" (Body Art) .) ،١٩٤،١٠-١٥٨) ٢٠٠١السمري  
احثين،     رى بعض الب ة  " آل من   أنفي حين ي ن العام ن "و، (Pop Art)" ف  Op)"  البصري  الخداع ف

Art) ى          الحرآأو   تحت تصنيف االتجاهات     تندرج ة التي تنتمي إل اه اات الفني ة    "تج د الحداث ا بع ا  ". م أم
ن أن ،عض اآلخر فيذآربال ذ         تاريخ الف ة من رة وهام ة آثي رات انتقالي ل بفت ان جوخ  "حف  Vincent) "ف

Van Gogh) الدادية" في فهم يروالذا .  هذا إلى عصرنا" (Dadism) ،"ن "، "الفن الشعبي   الخداع ف
ن ال " ،"فن الحدث  "،"البصري وم ف ن األرض "، "مفه ة  "، "ف ن الغرف ن األداء " و(Room Art) "ف " ف

  ١٥) ١٩٩٨سليمان، (. "ما بعد الحداثة" تعكس اتجاه حرآات فنية
رين        د الحديث      "أنويذآر عدد من المفك ا بع ة  ةحرآ هي   " م وم   " نتجت عن       فني ن المفه د و". ف ن   "يع ف

وم ي ت   "المفه والت ف ر التح ن اآب ن  م ااريخ الف دال، فوأآثره و ج له ن    يمث د م ة للعدي واة الحقيقي  الن
ن الحدث  "ـ آ "ما بعد الحداثة"االتجاهات التي تمثل فن      ن  "، "ف ن  "، "األرضف ن  " ،"األداءف ديو ف " الفي

ي،    (." الجسد فن"و ى      أن" جنكس" يرى   في حين     ٤٦) ١٩٩٥زآ وم عل من الحرآات الفنية الحديثة التي تق
ة     "اتجاه   د الحداث ا بع ن الشعبي   "،  "م ة التصويرية   "،  "الف ة السياسية   "،  "الواقعي ن الصور  "،  "الواقعي ة ف
  22(Jencks, 1989). "الجديدة

اقعية فن الو"، "الفن االختزالي"  آل من"ما بعد الحداثة" ضمن مرحلة آما ويدرج بعض الباحثين
 بينما يدرج ،"فن التعبيرية الجديدة "،"فن الواقعية الجديدة"، (Photo Realism Art)" الفوتوغرافية

فن "، "فن الغرفة"، "األرضفن "، "فن المفهوم "،"فن الحدث "،"الفن التجميعي"البعض اآلخر 
   ٧١-٤٠،٦٩)٢٠٠١د، محم(، (Eclecticism Art)" الفن االنتقائي "إلى باإلضافة "فن الجسد"و" األداء

 نظام إتباععدم على     ويقوم 43(Jencks, 1989)". للتعددية الثقافية"والذي يمثل طراز أو حالة طبيعية 
 الفلسفية أو الدينية واآلراء والطرز واألساليب واألنظمة من بين جميع المذاهب األفضلواحد بل انتقاء 
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فن  آما انه يعد  ١٠٢٧)١٩٩١عكاشة، (. وفق تشكيل جديدبعضها البعض إلى أو األدبية أو الفنية، وضمها 
 البعض على مفهوم أطلقه  وهذا ما  ٣٠٣)١٩٧٣بعلبكي، (. مؤلف من عناصر متحدة من مصادر مختلفة

  ".  االنتقائية"قريب من اتجاه فهو " ما بعد الحداثة"واتجاه 
  

ابقة         ة الس ة    وبالرغم من تعدد واختالف االتجاهات الفني ا   " لمرحل ة   م د الحداث روبرت  " أن إال،  "بع
م  حصر وتصنيف   إمكانية  علىأآد (Robert Atkins)" أتكنز ى    االتأه ذه   أساس جاهات عل اريخ ه  ت

 أثبتت ،   ثمانية وخمسون اتجاها فنيا    وقد بلغ عددها  ). م١٩٩٠-م١٩٤٨(المرحلة في الفترة ما بين عامي       
ة    وقد انطوت آل منها على مجموعة من        . تميزها واستقالليتها  فية والفني ا عملت      المفاهيم الفلس ى  ، آم عل

ة      وتأآيدتشكيل   ة التي ارتكزت                 ، دور الفن آظاهرة اجتماعي ة العالق  من خالل التفاعل االيجابي لثالثي
ان ( وهي   "ما بعد الحداثة  "عليها فنون اتجاه     ل    .) الجمهور  -العمل -الفن أريخ    "ب/١ جدول "ويمث م  ت  أله

 أنويتضح من خالل الجدول آيف        آما  . "ما بعد الحداثة  " اتجاه   الحرآات الفنية التي ظهرت في مرحلة     
  .خيةي التار في زمنها وفتراتها مع بعضها البعضهذه الحرآات الفنية تتداخل

(Atkins,1990)126-128 ) ،١٢٨) ٢٠٠٠سالم  
 

  "ما بعد الحداثة " اتجاهسمات •
تتسم بها بعض  السمات والخصائص التي أهمإلى عرض  (Charles Jencks) "جنكس"ص خُل

التاريخ العام لمجموع الفنون والحضارات  تقسيم  وفق، وذلكالعناصر المكونة للحضارات المختلفة
ما " اتجاه شمليو   47(Jencks, 1989)". ج/١جدول "  آما فيالمختلفة إلى ثالث مراحل تاريخية هامة

 تأآيددت على لتي ساع العديد من السمات والخصائص ا-مرحلة تاريخية ثالثة آ– "بعد الحداثة
   ٨١) ٢٠٠٠سالم، ( :، أهمهااستقالليته ووجوده على المستويين الفكري والفني

 
إلى تقابل الثقافات المختلفة، واجتياز التغريب من خالل اتصال الفن " ما بعد الحداثة"يدعو اتجاه   .١

   )htm.11article/afterm/net.maraya.www/احمدأبو ( 1-5 .بالمجتمع
والترآيز على  ، التنوع واالختالفوذلك من خالل" التعددية " على"ما بعد الحداثة" اتجاه قومي  .٢

 بقدر آبير على واالعتماد . التعدديةأشكال أو صور آأحد ،التفاعل مع المجتمعات والثقافات المختلفة
يجة تواصلها مع الحضارات السابقة واالستفادة مما خلفته آل حضارة باعتبارها  ثقافية متعددة نتأشكال
  ١٥٠) ٢٠٠١السمري، (. إنسانياتراثا 

 العودة إلى تاريخ الفن من  تدعو إلى أهمية،على رؤية عالمية آونية" ما بعد الحداثة"يقوم اتجاه   .٣
 يقوم غالبا على المزج أسلوب وفق ومحاآاة األشكال السابقة ومزجها استلهام عناصر الماضي، خالل

غناء مقومات الحاضر مما يساعد على رسم إل  وذلك،"الجمال المتنافر"الغير متجانس أو ما يعرف بـ
            ١٧٩،١٩)٢٠٠١محمد، (. معالم الطريق باتجاه نزعات الحداثة في المستقبل

   )www.maraya.net/afterm/article11.htm/ابواحمد(1-5 
     )htm.2article/afterm/net.maraya.www/العجلوني(4

 ومجاالت الفن المختلفة في عمل فني واحد من أشكالعلى الدمج بين " ما بعد الحداثة"يقوم اتجاه   .٤
 ١٧٩)٢٠٠١محمد، ( .حت وتصوير وخزف وعمارة وغيرهان

على الدمج بين خامات مختلفة في العمل الفني رخيصة آانت أم ثمينة " ما بعد الحداثة" يقوم اتجاه  .٥
زآي، (. احد الفلسفات التي يستند إليها فن ما بعد الحداثة" خامات جديدة لعالم جديد"حتى أصبح مصطلح 

٥٥) ١٩٩٥   
بعة من ثقافته الشاملة تعدد الدالالت فمرونة الفنان النابازدواجية المعنى و" الحداثةما بعد "تتسم  .٦

 الفنية األعمال عكست أن إلى أدىوالتي تظهر في تقبله لآلخر وفي التعايش في قرية آونية واحدة، 
ثي  الحس الزخرفي التراإيجاد ثقافية مختلفة ليس فقط بقصد أنماطفتجاور .  من معنى ومفهومأآثر

مما يجعل العمل الفني يحتمل في آن .  ليعكس مدى تعايش الثقات الموجودة في الحياةوإنماآشكل فني 
 ١٥٧، ١٥٦)٢٠٠١السمري، (. واحد مدلول ثقافي وآخر ديني وسياسي واجتماعي وغيره
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 يكون العمل الفني غير نمطي وغير تقليدي وذلك من خالل أنعلى " ما بعد الحداثة"يعتمد اتجاه   .٧
السمري، (.  لماضيهإدراآهياغات تؤآد على مدى ثقافة الفنان، ووعيه بما يحيط به، ومدى ص

١٤٩،١١٧)٢٠٠١ 

 تفكيك المفاهيم السابقة بل على ىال تكمن في األساس عل" ما بعد الحداثة" قيمة فلسفة اتجاه إن .٨
   ٩٧،١٦)٢٠٠٠تي، النشوقا(. آما أنها خليط من العلوم والفنون. االمتزاج بالقيم األخرى الجديدة

تفاعل فيه آل من ي للغموض بحيث أحيانا فني مفتوح يميل إلى تقديم عمل" ما بعد الحداثة "تسعي .٩
سالم، (. والمتلقي يشارك بفعالية من خالل عملية التفسير والتحليل للعمل الفني. الفنان والعمل والجمهور

٨٤،٨٢) ٢٠٠٠    
فهي تعتمد . ، آما تعد محور العمل الفني"د الحداثةما بع"تمثل الفكرة عنصرا هاما في اتجاه   .١٠

 التقنية فهي تمثل دورا ثانويا بالنسبة أما. وعي الفنان بالتاريخ والعلوم والتكنولوجياوعلى مدى ثقافة 
  ١٧٩)٢٠٠١محمد،  (١١٧)٢٠٠١السمري، (. لفكرة العمل

.  في بناء العمل الفنيساسياأوعنصرا " ما بعد الحداثة" يمثل الفراغ سمة رئيسية في فنون اتجاه  .١١
حيث استطاع الفنان التعبير عن قيمته الجمالية .  يخدم عناصر اللوحةإيهاميفهو لم يعد فراغ شكلي 

 شكل حقيقي يمكن التجول فيه او حوله آما في فن المفهوم، فن التجهيز الفراغي، فن إلىوتطويره 
 االآتشافات العلمية في مجال الفضاء ومحاولة إلىويرجع هذا التحول . األداء وفن األرضالبيئة، فن 

 ١٢٨) ٢٠٠٤الفتني، ( ١٥١)٢٠٠١السمري، ( .التعبير عن الالمادية

عكس سلسلة متصلة أساسها  واالنتشار، حيث أنه يبالالمرآزية" ما بعد الحداثة"اتجاه تميز ي .١٢
ضارات ماضية  تراثية من حأشكالفاستلهام . مجموعة من المفاهيم المندمجة مع بعضها البعض

 أصبحوعليه . وتوزيعها في تجاور او تنافر يوحي بمدى اتصال تلك الحضارات مع بعضها البعض
 فنية أنماط ظهور إلى أدىالعمل الفني ال يهتم آثيرا بالبناء التقليدي من حيث ترتيب العناصر الفنية مما 

يوزع على السطح ل انتشاري أصبح التكوين من جزء إلى آف .مختلفة تقوم على الالمرآزية والتفكك
 الفنية تقوم على تباعد األعمال أصبحت اهتمام غالبا بمرآز التكوين حيث دونما عرضيا أو طوليا،

 من جعل التكوين يعتمد على مرآز أقوى الترآيز على ما يربط بينها من عالقات وأصبح ،العناصر
 )www.maraya.net/afterm/article11.htm/ابواحمد(5-1   ١٥٢،١٥١)٢٠٠١السمري، ( ٥٥) ١٩٩٥زآي، (.واحد

بالجانب الحرآي والضوئي والصوت آعوامل هامة في بناء العمل " ما بعد الحداثة"اتسم فن   .١٣
رية الساآنة إلى حرآة الفني، نتيجة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة حيث تغير مفهوم الحرآة التقدي

 الطاقة الطبيعية والميكانيكية أنواعولتحقيق ذلك استخدم الفنان مختلف . فعلية مدرآة ومحسوسة
    .والكهربائية والمغناطيسية باإلضافة إلى الوسائط االلكترونية

الفتني، (.  في حالة ميالد، فهوهو دائما في حالة غير مستقرة" ما بعد الحداثة" اتجاه أن  .١٤
١٢٦،١٢٧)٢٠٠٤  

  
  "ما بعد الحداثة"اتجاه  قائمة على نالفنانيية لبعض  الفناألعمالحليل مختارات من ت •

ه              الم المحيط ب د ظهرت   . يبحث الفنان بصفة مستمرة عن طرق جديدة ومتنوعة للتعبير عن الع وق
اليب ات وأس ات وحرآ دةاتجاه ة الفن  عدي ددة للرؤي ابع متع ر العصور تناولت مصادر ومن ى م ة،  عل ي

ت   واء آان ذه الس ي       ه راث الفن ن الت تلهام م ها او االس ة نفس ن الطبيع تلهام م ى االس ة عل ادر قائم مص
  ٢)١٩٩٨سليمان، (. المتوارث عبر التاريخ الفني والحضاري الطويل

 الجمالية والفنية في أبعادها مستلهمين "ما بعد الحداثة"وقد واآب العديد من الفنانين فكر ومفهوم 
 بالرجوع إلى التراث الفني - آما ذآرنا سابقا– "ما بعد الحداثة "فناني اتجاهتتسم أعمال و. إبداعاتهم

، "جوستاف آليمت"، "نانسي سبيرو" ،"جاآلين نيونسيل "ومن هؤالء،. آمصدر يثري أعمالهم
بعض فنانين عرب ، و"البرتو ايبت" و"دافيد سال"، "براد دافيز"، "ميمو بالدينو"، "جورج بازلدز"
  .  وغيرهم وعبد الرحمن النشار الشيخ ورشيد قرشيوعبد اهللامحمد زينهم  ثالأم
 تعكس - الرؤية– التيو وفق عدة مداخل متنوعة لتناول التراث القديم، اختلفت رؤية المصورقد و

وتعبر عن أفكاره وتصوراته تبعا لعوامل متعددة اجتماعية فلسفية اجتماعية اقتصادية وعلمية وغيرها 
 فنانومن هذا المنطلق، اخذ معظم   ٢)٢٠٠١زآي، ( .ي فقد عكست تنوعا وتعددية في اإلنتاج الفنيوبالتال
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في استلهام أعمالهم من الحضارات القديمة آلسيا وأفريقيا وأمريكا وجزر " ما بعد الحداثة"عصر 
  ٥٥ )١٩٩٥زآي، (. الباسيفيك وغيرها

  
ا عناصره    ،   المختلفة لمداخل وا األسسالعديد من    العمل الفني على     تحليلويقوم   ة  اولكل منه   المختلف

ا  ة به اك . الخاص ي      فهن ل التقن ي والتحلي ل الهندس ي والتحلي ل الفن ل التحلي ري ووالتحلي في الفك الفلس
وذلك من  " ما بعد الحداثة" الفنية الخاصة بمرحلة األعمال تحليل بعض    وسوف تتناول الباحثة  . وغيرها
ى   لوقوف وتقصد الباحثة بالتحليل الفكري والفلسفي، ا      . األعمالهذه   ل  التحليل الفكري والفلسفي   خالل  عل

ي   انون ف ده الفن ا اعتم الهمم ةأعم اه   الفني فة اتج وم أو فلس ن مفه ا" م ة م د الحداث ث "بع ن حي أثر م  الت
   . لحضارات مختلفة متنوعةالجمع بين عناصر زخرفيةالقديم ومحاولة التراث واالستلهام من 

  
 "٦ شكل" 

 (Jaklin Newncel)" جاآلين نيونسيل" :اناسم الفن
  "هندسة مقدسة ":اسم العمل

  م١٩٩٤ :تاريخ العمل
  سم٨٠ - زيت على خشب:الخامات المستخدمة

  :التحليل الفكري والفلسفي للعمل الفني
ع أو    ة الجم ة الفنان ي محاول ل الفن الل العم ن خ ة"نالحظ م وز " المزاوج ين رم ةب ات وأربع  لوح

ات( ة ) تكوين دة حضارات مختلف ن ع ث ق. م وف حي ز الصليب المعك تخدام رم ت باس ي منتصف ام  ف
دم حيث ظهر في                . اللوحة المربعة داخل اللوحة الدائرية     ذ الق ويعد هذا الرمز وحدة زخرفية معروفة من

ة والصينية          ة آل من الحضارة المصرية القديم ة  واإلغريقي ة   والروماني دلول فلسفي         والهندي ، وهو ذو م
ات        .لحضاراتلدى بعض هذه ا    ة  ثم قامت الفنانة بتوزيع التكوين ين االتجاهات    األربع ة  ب ز،  األربع  للرم

ة والمسيحية والهندوسية                 وقد استلهمت هذه التكوينات الزخرفية من التقاليد والمعتقدات الدينية الفرعوني
ة خاصة        يعكس. بالتعاقب دلول فلسفي      التكوين في مجمله رؤية فني ا ا          ذات م ه   تظهر من خالل م ختارت

ى             ة وعمدت إل ه وربطه     صياغته و  الفنانة من عناصر تراثي  في  – قريب الشبه    زخرفي بأسلوب جمع
ة          واأللواح ببعض الدوائر    -اعتقاد الباحثة  بعض الحضارات القديم ا  .  الفلكية ورموز الكون الخاصة ب آم

ه                    ى جعل رمز الصليب المعكوف باتجاهات ة إل ة نالحظ آيف عمدت الفنان ، ف العمل   في منتص    األربع
ع العناصر           ة توزي ون، وان آيفي ل او محور الك ل مرآز ثق ز، ُيحدث أو    األخرى بحيث يمث  حول الرم

ا رموز الحضارات القديمة    يمثل نوع من التحاور بين       ة  في    وآأنه  ناتجة   – حوار وتواصل مستمر        حال
ة       وهذا الحوار المتواصل ينعكس بالتالي على الكون        - الصليب المعكوف  أطرافعن اتجاه    و في حال  فه

وي   ي والمعن وار والتواصل الروح ن الح ي ال–م ل ف تخدمة ر المتمث ة المس وز الديني افة -م ى باإلض  إل
      . التواصل المادي

  
 "ب،جأ،/ ٧شكل " 

 (Nancy Spero)" نانسي سبيرو" :اسم الفنان
 "٣-نساء نائحات  ") ب (–"Black and the Red III - 3 " "٣-اسود واحمر  ") أ(: اسم العمل  

"mourning women No.3" –) ٢-آزور") ج" " Azur - 2"  
  م١٩٩٤) ج (-م١٩٨٩) ب( -م١٩٩٤) أ(: تاريخ العمل

تخدمة ات المس وال) أ(: الخام ى ت ش، ٨٢×٤٧٫٥ -زيت عل ى ورق) ب( إن والج عل ة وآ -طباعة يدوي
   . إنش١٧× ٨٢ -زيت على توال) ج(، سم٩٧×٦٤

  :التحليل الفكري والفلسفي للعمل الفني
ة     األعمالس معظم   تعك ة الخاصة بالفنان بيرو  " الفني ا بالقضايا   " نانسي س انية اهتمامه دفاع  اإلنس  وال

رأة وق الم ن حق ائية  ،ع تخدام عناصر نس الل اس ن خ ك م كال وذل نوأوضاع بأش ر ع ر تعب ي أ الم ة ف
   ٢٣٨) ٢٠٠١السمري، (.  وغير ذلكوإهمال وما تعانيه من تهميش األخرىمجتمعها وفي ثقافات الشعوب 

ر ُت الظه اة الفنياألعم ن الحضارة المصرية    هن ة م كيلية مختلف دات تش تلهام وح ى اس ة عل درة الفنان  ق
ة    "أ/٧شكل  " في    هنا نالحظحيث   .القديمة ة  لعناصر     استخدام الفنان ائية  (أنثوي مستوحاة من رسوم      ) نس
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ادة في م                 موسيقياتالالعازفات و  ة الالتي يظهرن ع ابر الفرعوني ى جدران المق وضوعات الحفالت     عل
ذه العناصر        . والطرب ة ه ى            واألشكال  وقد استخدمت الفنان ة حيث عمدت إل ا  آوحدات زخرفي تكراره

ل      التراثيةاألشكال هذه  يجمع بين  وفق ترآيب خاص  ضمن قالب زخرفي و    ة تمث وعناصر تشكيلية حديث
دة والموزعة في        الل في المساحات     ، والمتمثل هنا   التعبير الفني وهو الفن التجريدي     أنماط احد ة الممت وني

عمدت  " ب/٧شكل " وفي . لونية متزنة توحي بالحرآة واالمتدادوإيقاعات  تكرارنظمخلفية العمل وفق    
ة       " النائحات " مستوحاة من رسوم      أنثوية عناصر   ستلهام ا إلى أيضا  الخاصة بالحضارة المصرية القديم

ا         ضافةواإلمن الحذف     فنية وأساليب وتناولتها وفق تقنيات خاصة     والتكرار والشفافية، والتي في مجمله
رأة ووضعها             ا     في اعتقاد الباحثة تعكس مدى حساسية وضعف الم ل    . في المجتمعات عموم وين يمث التك

" نحيب"لة  ا فهي دائما في ح     المرفوعة، األذرعالدائم والمتمثل هنا في     " السعي"و" االستجداء"حالة من   
وح "و د ح   "جدال " و"ن ة بتأآي ا   تصرخ مطالب ا وقيمته نالحظ آيف استطاعت    " ج/٧شكل  "وفي   .قوقه

ات          ديم خاصة            األسطورية الفنانة الجمع بين مجموعة من الكائن الفن المصري الق ة " الخاصة ب " األنثوي
ـ  ا آ زيس"منه ت"و" اي ة " ماع ى أووالرخم ر أنث ت" النس ة "نخب ز الحماي ين رم ة عناصر ، وب  أنثوي

ة و        ة القديم ررة في       مستوحاة من الفنون البدائي ا صياغات مك ل هن ة   ضمن  األسفل تمث  تشكيالت زخرفي
ة  التكوين.تعكس الرقصات الجماعية الخاصة بالشعوب والقبائل البدائية    ل   آداللة رمزي  أوجه  إحدى  يمث

ذا  .  آجماعات فكرية متحدة ومنظمةمن خالل االحتجاج والنهوض  بحقوق المرأة   المطالبة   ونالحظ في ه
   . فوق التكوين الراقص آداللة على الحماية" نخبت" النسر أنثى جعل إلى التكوين آيف عمدت الفنانة

اريخ      في مجموعها  توحي وتعكس   العناصر التراثية   التكوينات المختلفة بما تحويه من     هذه  مدى عمق الت
زمن الحاضر      وامتداد الزمن، من خالل حضور     ة           . الماضي في ال وين الزخرفي يعكس قيم ا ان التك آم

  . من الفرق الزمني بين الحقبتين التاريخيتينابعةحرآية خاصة ن
  

 "٨شكل " 
 (Edwardo Gabrial Beby)" ادواردو جابرييل بيبي: "اسم الفنان
  "معتقدات سحرية من اجل المطر: "اسم العمل

  م١٩٩٦: تاريخ العمل
  سم٣٠×سم٤٠ -رسم وقص ولصق: الخامات المستخدمة

  :التحليل الفكري والفلسفي للعمل الفني
بعض الشعوب،            نال حظ من خالل العمل الفني استخدام الفنان بعض الرموز ذات الدالالت الخاصة ب

ان ذو الراسين ي شكل الثعب ا ف ة هن ز. والمتمثل د رم و يع ائعًاوه ل والشعوب ًا ش ة بعض القبائ ي ثقاف  ف
ي  ة ف االقديم وب أمريك و . جن المطر  "وه رتبط ب ه م ا ان اء آم رق والم ى الب ز إل اريرم ي، ( ."واألزه زآ

ر الفني الحديث                ٦)١٩٩٨ ين التعبي دائي وب ذا الرمز الب ين ه وقد عمد الفنان في هذا التكوين إلى الجمع ب
  زخرفي بأسلوب ويظهر ذلك من خالل صياغة الوحدة التشكيلية         .  الفني واألسلوبمن حيث الصياغة    

ادل ا     ضمن مصفوفة متوالية  و "المفروآة"يشبه في بناءه نظام      ى التب ة عل وني  قائم ا  لل  بأسلوب  وتوزيعه
ذة       ة منف ة داآن ة من مساحات لوني ة حديث ديكوباج  بأسلوب ورؤي ة   ) القص واللصق ( ال وق ظالل لوني ف

د أتل( ةاآي ة فاتحة) لزخرف ى مساحات لوني ه من . عل ا يحمل ا خاصا بم دلوال رمزي ي م ل العمل الفن يمث
تمرارية ل صفة االس بكية تحم ا الب ،ش ي نظامه ة تعكس ف دة زخرفي ائيووح ةن ا الخطي ة  وإيقاعاته  هيئ

ر ، وقيم لونية من مساحات لونية خضراء فوق مساحات لونية صفراء، حيث            المطر تساقط وين يعب   التك
ة     اد الباحث تداد                    في اعتق د اش ديني عن د ال ى اختالف المعتق دعاء وعل  والمواقف   األزمات  عن استجابة لل
 آما أن االستلهام من الرموز القديمة هنا وفق          .ة جديد في ازدهار واستمرار الحيا     ألملهناك دوما ميالد    

  .لف وتواصل مستمر ما بين مفاهيم الماضي والحاضرآرؤية معاصرة يعكس ت
  

 "ب ،أ/٩شكل " 
 (Gustave Klimt)" جوستاف آليمت" :اسم الفنان
  "آت اينف اليزابيث باآوةلبارونابورتريه ) "ب (- "Expectation"توقعات ) أ(: اسم العمل

 " Portrait of Baroness Elisabeth Bachofen-Echt " 
  م١٩١٤) ب (– م١٩٠٩-١٩٠٥ )أ(: تاريخ العمل
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  سم١٨٠×سم١٢٨-زيت على توال) ب( -سم١١٥×١٩٣٫٥-وسائط متعددة) أ(: الخامات المستخدمة
  :التحليل الفكري والفلسفي للعمل الفني

وباستلهامه من    ، الفنية أعمالهظم  بميله إلى االتجاه الزخرفي في مع     " جوستاف آليمت "عرف الفنان   
عرف أيضا بدمجه بين الكالسيكية والزخرفة في بعض          آما  . التراث عموما والتراث الشرقي خصوصا    

   .اإلنساني الوجود وهو في آل هذا آان يعبر في موضاعاته عن فلسفة. أعماله
ة من       إلى زين باإلضافة عبارة عن سيدة واقفة ترتدي رداءا مزخرفا         األولالتكوين   وق خلفي ا ف ا وُحليه ته
ة من               محاولة الفنان  هناُيظهر العمل الفني    .  المزخرفة األشكال ين مجموعة من الرموز المختلف الجمع ب

ة،               . فنون بعض الحضارات القديمة    ة واللولبي ان للخطوط الحلزوني فنالحظ في خلفية العمل استخدام الفن
اً   مجموعة من التفريعات النبا    في هيئتها تعكس  والتي   ل          تية الممتدة النهائي ك تمث م  إحدى ، وهي في ذل  أه

ن  وز الف الميرم ارف اإلس ة بزخ وز   .األرابيسك والمعروف ن الرم ة م وين مجموع ا ويتضمن التك آم
اليب ة،   واألس رية القديم ارة المص ة بالحض ة الخاص ف   الفني نالحظ آي ة  ف ات النباتي ل التفريع يتخل

رة ) الخطوط( ا زه رة قوامه ة مزه روع نباتي د ف ي تع وتس والت ن الل مم وز الحضارة المصرية أه  رم
ى  باإلضافة .القديمة ان      إل ة      لألشكال  استخدام الفن ة     الهندسية المثلث رداء، حيث      آوحدات زخرفي زين ال ت
ا     عمد ة                  زخرفي بشكل    إلى تكراره د تعكس ايضا احد رموز الحضارة المصرية القديم وهو   ، وهي ق
ة      وتظهر في بعض المساحات الم  آما  . الهرم ا رمز الحماي ى حد م ثلثة وحدة زخرفية تمثل العين تشبه إل

ديم        ى وضعية الوقوف        باإلضافة ،  "جيت دو"في الفن المصري الق ة في وضع       إل يدة المتمثل رأس للس  ال
   . المتمثلة في انبساط الكفيناألذرع، وحرآة األماميالجانبي مقارنة بوضع الجسد 

ة  واقفة ترتدي رداءا مزخرفا بمجموعة من الوحدات     التكوين الثاني فهو عبارة عن بارونة        أما الزخرفي
ة آ        ارات القديم ض الحض ون بع ن فن ة م وز المختلف ارة  والرم حب     الالحض ارف الس ن زخ ة م ياباني

د   ، األرابيسك  من زخارف  اإلسالميةالحضارة  و ،واألمواج ا وق الج آم ة العمل   ع ع   خلفي وازن بتوزي  مت
  .بانيين ياأشخاص تمثل آدميةمن عناصر زخرفية 

ان   في اعتقاد الباحثة   انيحمل التكوين  دى الفن  إحدى ر عن  ي تعبفي ال   بصورة عامة رؤية رمزية خاصة ل
ل في عنصر     البهجة والزينة في الحياة، و  مظاهر وصور    رأة التي تتمث ا    ، فهي  الم ى اختالف مكانته عل

ة  امتشكل االجتماعي ة واالهتم دى والبهجةمحور الزين ذي الشعوب ل تمر   وال ر العصور أثيرهتاس  عب
    .المختلفة

  
  "١٠ شكل" 

 (Enam Huque)" انام هوك ":اسم الفنان
  "بدون عنوان ":اسم العمل

  م١٩٩٦ :تاريخ العمل
تخدمة ات المس اص   :الخام م الرص ك والقل ة باألآريل خة فوتوغرافي وان نس ورقواألل ى ال  - عل

  سم٤٩×٦٣٫٤
  :التحليل الفكري والفلسفي للعمل الفني

وين زخرفي                 أشكال في العمل الفني      تناول الفنان    ة، حيث نالحظ تك  مستوحاة من الحضارة الهندي
رابط   ى ت ائم عل رد ق ة"مج دي" أربع اه    أي دابر حسب اتج ل والت يا بالتقاب ررة عكس وطة الكف مك  مبس

ة مرتبطة                  واألذرع األيديوتمثل  . الرؤية ة خاصة وهام ة رمزي ة دالل  المكررة في ثقافة الشعوب الهندي
 المتعددة والتي في تعددها ترمز    األذرع ذات   األسطوريةمن خالل الكائنات    " البوذية"م الدينية   بمعتقداته

ا في           دراتها ونفوذه وع ق اة      إوتعكس تن يير شئون الحي ا         . دراة وتس وزه بم ه ورم ان مفردات اول الفن د تن لق
ط ة معاصرة حيث لخص عناصره وبسَّ ة تجريدي وم فلسفي خاص وفق صياغة فني ها تعكسه من مفه

ا ،  وآررها ضمن تكوين ثالثي في وسط اللوحة          ين بمجموعة من          وأحاطه  المجردة   األشكال  من الجهت
ل  ي تمث ة الت ةعناصر  الرمزي د آدمي ى عم ياغتها ضمن  إل ة  أزواج ص س العالق ردة تعك رية منف  األس

ة               . والزوج والزوجة  اد الباحث ام في اعتق وين بشكل ع ل التك ة يمث رابط        أهمي اة وال  ألسري ا وقدسية الحي
ات الحضارة            األسطوريةوالتي هي دوما في حماية ورعاية من آائناتهم          ديني لثقاف د ال  وذلك وفق المعتق

  .الهندية
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 "ب، أ/ ١١ شكل" 
  (Dolona Roberts)" دولونا روبرتس ":اسم الفنان
  "Three 1 Tablitai) "ب(، "Council ""المجلس ")أ (:اسم العمل

  م١٩٩٠) ب( ، م١٩٩١ )أ (:تاريخ العمل
  سم ٥٨ × ٦٠ -أآريليك على توال )ب ()أ( :الخامات المستخدمة

  :التحليل الفكري والفلسفي للعمل الفني
يكية  ة المكس ز الفنان رتس"تتمي ا روب ا" دولون يكبارتباطه عوب المكس ون وش ديد بفن ل .  الش تمث

راث من خالل              التكوينات   تلهام من الت ة الخاصة    مجموعة من العناصر ا      قدرة الفنانة على االس لزخرفي
ا  وب أمريك ل جن عوب وقبائ ة    بش ي زخرف تخدم ف ا تس ا م ي غالب يك، والت ل المكس ة خاصة قبائ  الجنوبي

يكية    طة المكس حة واألبس اءات واألوش ة       . العب ا التراثي اول مفرداته ة تن تطاعت الفنان ف اس ظ آي نالح
ة وط الزخرفي ن خط كال م ع والمع وأش دائرة والمرب ث وال ة آالمثل ية مختلف ق ين هندس ات  وف بنائي

وم        و ى التوزيعات          تشكيالت هندسية زخرفية ذات رؤية ومفه ة عل ات القائم ل في البنائي ي حديث يتمث فن
ذه الزخارف      إلىآيف عمدت   آما نالحظ   .  اللونية والخطية المتداخلة   واإليقاعاتاللونية المتباينة     جعل ه

يادة        العمل الفني   تشغل معظم مساحة      ا الس ك من خالل        حيث له ة داخل          وذل تفاعل ثالث عناصر آدمي
م في وضع واحد وهو                ار التكوين يرتدون العباءات المكسيكية وه نالحظ أيضا داخل      .  الخلف  أو اإلدب

وين في              " ب/١١شكل  "العمل الفني    ى تناول الفنانة لبعض التكوينات الزخرفية ضمن مساحات التك  أعل
ففي الوسط نالحظ آنار زخرفي  . ةالصورة، والتي تحوي بعضها وحدات وزخارف من حضارات سابق        

ة  ابه لزخرف يمات"مش ديم" التقس ن المصري الق ي الف ائعة ف ي .الش ات ف ذه التكوين ى ه اد األعل ي اعتق  ف
ة  العباءة،الباحثة لها مدلول رمزي فهي تمثل التاج الذي يرتديه زعماء القبائل عادة مع           وقد عمدت الفنان

  . لمضمون العام للعمل الفني فنية معاصرة تتفق مع ابرؤية صياغته إلى
  
 "١٢ شكل" 

  " الشيخعبد الكريم عبد اهللا ":اسم الفنان
  بدون عنوان :اسم العمل

  بدون تاريخ :تاريخ العمل
   زيت على توال:الخامات المستخدمة

  :التحليل الفكري والفلسفي للعمل الفني
وب         تناول الفنان للعمل الفني هنا قائم على االستلهام للعناصر التراثية          ة الجن  الشعبية الخاصة بمنطق

ة   ي المملك ير"ف ر   ". عس تخدامه لعنص نالحظ اس ة"ف ى    " الدل ة عل عبية القائم ارف الش ة والزخ العربي
ردات      رة، وبعض مف وط المنكس ات والخط ات والمعين ي"المثلث عبية " الحل افةالش ى باإلض اني إل  المب

ة   ي حروف آلم ة ف ات والمتمثل اب وعنصر الكتاب ير"والقب ىي ف" عس ةأعل ان .  الدل تلهم الفن ذلك اس آ
 أعلى حضارية قديمة واستخدمه في زخرفة       أصولوهو عنصر زخرفي له     المسننة  " الشرافات"عنصر  

آوحدة زخرفية ضمن التكوين، آأحد رموز        " النخيل"آما استخدم الفنان عنصر     . المباني داخل التكوين  
دى               فيا ل ا وفلس دا ديني الي منطقة عسير حيث تشكل بع ة عسير      م أه ى نطق ا احد العناصر         إل  جانب آونه

ابقة     ارات الس ون بعض الحض ي فن ة ف ة الرمزي ة ذات الدالل ة الهام ف   . الزخرفي ل آي ي العم ظ ف نالح
ك من                   ر الفني وذل اه الحديث في التعبي استطاع الفنان صياغة وتوظيف جميع مفرداته وفق مفهوم االتج

   . متنوعة لونيةوإيقاعاتتباينات الية وجمهندسية  مجردة وبنائيات زخرفيةخالل تشكيالت 
د  واأللوان القيمة التعبيرية للخطوط    إبرازآما نجح الفنان في       والعناصر المختلفة وفق تكوين وتوزيع جي

ة للحضارات والشعوب              اإلطارمحققا ضمن    ردات الفني  العام للتكوين مفهوم المزاوجة بين الطرز والمف
  . المختلفة

  
 "ب، أ/ ١٣شكل " 
  "عبد السالم عيد: "لفناناسم ا

ة       ) "ب (-اإلسكندرية جامعة   ب "جدارية آلية الطب  ") أ(: اسم العمل  ون الجميل ة الفن ة آلي ة  ب" جداري جامع
  اإلسكندرية
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  م١٩٩٧) ب( م،١٩٩٦) أ (:تاريخ العمل
   ٢م٢٠٠مساحة  -وسائط متنوعة) ب (-٢م٤٠٠ مساحة -وسائط متنوعة) أ(: الخامات المستخدمة

  :ي والفلسفي للعمل الفنيالتحليل الفكر
الم العرب                 ى مدى         ييعد الدآتور عبد السالم عيد أحد ألمع الفنانين التشكيليين فى الع  حيث شارك عل

ا وزارة  التي ثالثين عاما فى الحرآة التشكيلية المصرية المعاصرة من خالل معظم المعارض                    نظمته
 (www.Alex4all.com).  المعاصري للفنون التشكيلية عن الفن المصرالقوميالثقافة والمرآز 

ة الطب       " أ/١٣شكل   "األوليمثل العمل الفني     ة آلي اريخ           باإلسكندرية جداري ان ت ا الفن اول فيه  والتي تن
ة الطب من خالل       ة          األزمن ى مدين ة عل ر     اإلنسان ، ودور   اإلسكندرية  والحضارات المتعاقب  الطبيب عب
  . في تطور هذا المجالإسهاماتهالعصور ومدى 

ر كيلية للحضارات  ُيظه ردات التش ة والمف ين الطرز الفني ع والمزاوجة ب ى الجم ان عل درة الفن  العمل ق
ان  د الفن ابقة، حيث عم ىالس ة الخاصة بالحضارة إل ات الجداري ردات والتكوين وز والمف تخدام الرم  اس

ة  و  (المصرية القديم داوة، والرم اول موضوعات الطب والم ي تتن ة الت وم الجداري ات ز والكتآالرس اب
ين  ل الع ة مث ت"الهيروغليفي ة " رع"و" ودجي نخ"وعالم ة " ع ل الحماي وز تمث ة وأدواتآرم  فرعوني

ريح و  ة بالتش اخاص ة     ). غيره ارة الروماني ة بالحض ردات خاص تخدم مف ا اس اني (آم العمود الروم  آ
رة آصو  (اإلسالمية  مرتبطة بالحضارة      وأشكال، ورموز   ) الزخرفي النباتي المحيط بالصورة    واإلطار

يناء" ن س م     " اب ريح والجس م التش ردات خاصة بعل اول مف ا تن ب، وأيض وم والط ال العل ي مج د ف الرائ
ردات و   إلى باإلضافة الطبية القديمة،    األوعيةوبعض  ) آالقلب والمعدة (البشري   رموز  مصطلحات و   مف

الي األجهزة خاصة بالطب مرتبطة بالعصر الح ز آ ز ذو و" " ورم و رم لأصوله ة يمث   التيني
ن   ا ل م ين آ دمج ب ة ل ا (Recipe) آلم ة " ومعناه فة طبي ة " وص ز ، و)Slash(" /" وعالم ىيرم  إل

ادة          " العالج"الوصفة الطبية    ى   الذي يتلقاه المريض، ويستخدم هذا الرمز ع في عصرنا الحالي في        حت
  ".الروشتات"  الخاصة بالوصفات الطبية األوراقبداية 

)(http://www.lib.umich.edu/tcp/docs/dox/medical.html 
اني        و ة         " ب/١٣شكل   "يمثل العمل الفني الث ون الجميل ة الفن ة آلي ا       باإلسكندرية جداري اول فيه  والتي تن

ة              الفنالفنان تاريخ    ه المختلف ه واتجاهات ر العصور ومجاالت ابقة وتطوره عب  . من خالل الحضارات الس
ى الجمع والمزاوجة                   ة عل ان العالي درة الفن ين   ُيظهر العمل الفني ق ة     الزخارف و  ب ة المختلف الطرز الفني

ان      د الفن ث عم ابقة، حي ارات الس ىللحض تخدام إل ة      اس الطرز الروماني ة ب ارف خاص ردات وزخ مف
ة            آاألعمدة ة الملكي ة آالعرب الطرز المصرية القديم  واألجنحة  الرومانية والكورنثية، ومفردات خاصة ب

ات   اإلسالمية خاصة بالطرز وعناصر الروزيت على العجلة، ومفردات" رع"الخاصة بـ   آشريط الكتاب
ى  باإلضافة ،  األعلىالنسخية والنوافذ المزخرفة في      م والتطور          إل الفن والعل ردات ورموز مرتبطة ب  مف

دم            وم والتق االت العل ف مج ة بمختل ة الخاص ات االلكتروني ي للرقاق وين زخرف ي تك ل ف ديث تتمث الح
ه للخلف         ربة يقود الع  أنثويآما استخدم عنصر    . التكنولوجي  واستخدم   . يتطلع للمستقبل من خالل نظرت

ا زخارف ورموز متنوعة                    أو إطار  التكوين   أسفلفي   ة يتوسطها رسم لمنظر طبيعي ويحيط به .  عجل
ام  كل ع ي بش وين الزخرف س التك ةيعك تمرارية أهمي ور واس دم وتط ه وتق ي توجي ي ف ال الفن  المج

انيةالحضارات  ن خالل بعض ا اإلنس ك م ل ذل ردات الخاصة، ويتمث وينلمف ي  داخل التك ة الت  آالعرب
  .الرقاقات االلكترونيةتقودها الفتاه والعجلة الدائرية و

ا  ى اختالف طرزه ان عل ابقة في التكوين ردات الس ع المف ق وأصولهاجمي ان صياغتها وف  استطاع الفن
ات     م وعالق ق نظ ة ووف ة متداخل ات زخرفي ة معاصرة ضمن تكوين ة فني دي ورؤي وم تجري ة مفه خطي

 وتباينات لونية مختلفة وقيم جمالية عالية، تعكس في مجملها التقاء وتواصل الماضي بالحاضر               وإنشائية
  .واالمتداد الفكري والفني والعلمي بين الحقبات التاريخية على مر العصور

  
 "١٤شكل " 

  "صالح رضا: "اسم الفنان
  "بدون عنوان: "اسم العمل

  م٢٠. ق-القرن العشرين: تاريخ العمل
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  زيت على توال: الخامات المستخدمة
  :التحليل الفكري والفلسفي للعمل الفني

ان  د الفن ى" صالح رضا"والنحات المصري عم ردات  إل اول المف ن خالل تن راث م ن الت تلهام م  االس
ة وفق             "المشربية"الزخرفية الخاصة بنظام وزخرفة      بية المنحوت  أسلوب ، حيث استخدم العناصر الخش

د الهندسي من خالل استخدام           تشكيلية زخرفية ضمن تكوين    الخرط آمفردات   زخرفي قائم على التجري
ن الحديث     . الدائرة والمستطيل  نظم  من خالل التقسيمات و   يخضع التكوين الزخرفي هنا التجاهات الف ال

ات  ية واالتجاه ة الهندس اتالبنائي ردةواإليقاع ة للمف ات ، الحرآي رار  واإليقاع ن تك ة ع ة الناتج  الحرآي
 الفنان هنا جمع بين الطابع الفني الشرقي والمفهوم الحديث          أن، أي   المفردات ضمن التشكيالت الهندسية   

   .في التعبير الفني
  

 "١٥شكل " 
  "محمد علي حسن زينهم: "اسم الفنان
  "بدون عنوان: "اسم العمل

  بدون تاريخ: تاريخ العمل
  زجاج معشق: الخامات المستخدمة

  : للعمل الفنيالتحليل الفكري والفلسفي
راث             " محمد زينهم "تميز الفنان المصري     ة والت دائم مع البيئ از  . اإلسالمي بارتباطه وتعايشه ال يمت

راث               أعمالالعمل الفني هنا آما غالبية       ردات الت دي من خالل مف اه التجري  التي   اإلسالمي  الفنان باالتج
ديث     ر العصر الح ب وفك ا يتناس ا بم ا وتطويعه تطاع تطويره نال. اس تخدامف ان لحظ اس بكيات  الفن لش

ة، وآيف     واألشكاللدوائر والخطوط   مجموعة من ا  ل  نظم التكرار  الزخرفية الهندسية القائمة على     النجمي
ات        إلىعمد   اطع وعالق داخل والتق  توزيع شبكياته داخل مساحة هندسية مكررة تشبه العقود وفق نظم الت

والتجريب  ين قدرة الفنان على االستلهام من الماضي          يعكس التكو . الحذف واالختزال والتباينات اللونية   
  .اإلسالميةوفق رؤية مستحدثة لجماليات وفلسفة فنون الحضارة 

  
ال  ما سبق، فقد ارتأت الباحثة تحليل بعض         إلى باإلضافة ة التي وان آانت ال تنتمي           األعم ى  الفني  إل

ائم          كس مفهوم اتج   تع أنها إالمرحلة اتجاه ما بعد الحداثة تاريخيا،        اه ما بعد الحداثة آاتجاه فني معاصر ق
  : وتتمثل في اآلتي.على االستلهام من الماضي والمزاوجة بين الطرز المختلفة

  
ف   درك آي بق، ن ا س ة   أنمم ا الرمزي ة ودالالته ا الفني تالف رؤاه ى اخ ات عل ذه التكوين وع ه  مجم

ردا             التشكيلية، ووسائطها اول المف تلهام وتن دة في اس ابقة      تعكس رؤية جدي ة الس ة والطرز الفني ت التراثي
ذا العصر       ذوقي ه اني ومت دى فن ا   . وفق بعد تشكيلي معاصر قادر على مخاطبة الحس الجمالي ل ذا م وه

  ".ما بعد الحداثة" اتجاه  ونظرياتماهي مف احديمثله
فية والتشكيلية،               التفاعل مع   ووفق  وعليه،   ة والفلس ذا العصر الفكري ات ه ا  ومن خالل   ما تؤآده معطي  م

اه      وم اتج ل لمفه ة وتحلي ن دراس ة م ه الباحث ة "تناولت د الحداث ا بع ى   " م ائم عل في ق د فلس اح آبع االنفت
رى بضرورة و         ،األخرى والتعايش مع الثقافات والطرز الفنية       ة ت ان الباحث ة  ف ذه       إمكاني تفادة من ه  االس

ى الجمع      ة عل ة قائم ة في استحداث تصميمات زخرفي ات الحديث اهيم والنظري ين زخارف بعض المف ب
ا  ل هن ي تتمث ابقة، والت ون الحضارات الس ة-فن ذه الدراس ي ه ن -ف ل م ي آ ارف  ف ون الحضارة زخ فن

اريخ العناصر       وسوف تتناول الباحثة في الفصل القادم     . اإلسالميةالمصرية القديمة والحضارة      دراسة ت
ة وف  الزخرفي وجز للوق كل م ر بعض العصور بش ة آ  عب أة الزخرف دايات ونش ى ب ام عل ي ه ال فن مج
ى   والوقوف   م عل ة    أه ر                      الطرز الفني ة عب ام في تطور العناصر الزخرفي ا دور ه ان له ابقة والتي آ  الس

        . خاصة العصور اإلسالميةالعصور المختلفة
ة والحضارة    دراسة تفصيلية لتاريخ آل من   إلىثم تنتقل     من حيث   اإلسالمية الحضارة المصرية القديم
ا         الفلس وأبعادهانشأتها   ة ومراحل تطوره ى  باإلضافة فية والديني ه من عناصر             إل ا تميزت ب  سماتها وم

  . زخرفية مختلفة عكست طابعا فنيا فريدا لكال الحضارتين



  
  الحضارة االسالمية  الحضارة المصرية القديمة

    
   العصر الصفوي -م١٦.ق )٢   عصر الدولة الحديثة-١٨االسرة) ١

    
   المغوليصر الع-م١٣.ق )٤  عصر الدولة الحديثة) ٣

    
  )التيموريون( العصر المغولي -م١٥. ق)٦   عصر الدولة-١٣االسرة) ٥

  

  
    العصر المغولي-م١٣. ق)٨   الحديثة عصر الدولة-١٩االسرة) ٧



    
   العصر العثماني-م١٦. ق)١٠   عصر الدولة الوسطى-١٢،١١االسرة) ٩

  
  

   العصر السلجوقي -هـ٧/م١٣ ق)١٢   عصر الدولة الحديثة-١٨االسرة) ١١

    
   العصر العثماني-م١٦. ق)١٤   عصر الدولة الحديثة-االسرة) ١٣

  
  )أ  /١جدول ( 

في آل من الحضارة المصرية القديمة " الرؤية التعددية"اهم انماط أو مظاهر التعبير المختلفة القائمة على مفهوم 
  .والحضارة اإلسالمية

تكوين زخرفي : ٥/ تكوين زخرفي يصور منظرا للصيد: ٣/  طيبة-"مي رعرخ " مقبرة -تكوين يصور وليمة: ١
حيث نالحظ " الحساب"تكوين زخرفي يمثل بردية : ٧/ لبرآة ماء يحيط بها مجموعة من االزهار واالشجار المتنوعة

والمتوفي، آل في وضعه حسب " انوبيس"و" ماعت"وريشة العدالة والحق " تحوت"و" اوزوريس"و" ايزيس"
: ١١"/  سنوسرت الثاني" عهد - بني حسن-"خنمحوتبي" مقبرة -تكوين يصور منظرا للصيد: ٩/ ته ورتبتهوظيف

تكوين : ١٣"/ تحتمس الثالث" عهد -"نفر حوتب" مقبرة -القالدة الملكية" نفر حوتب"تكوين يصور االحتفال بمنح 
  . طيبة-  وادي الملكات-"نفرتاري" مقبرة -"نفرتاري"زخرفي يصور

 - يصور عجوز تصحب المجنون إلى دار ليلى" طهماسب"للشاه " خمسة نظامي"وين زخرفي من مخطوطة تك: ٢
" آتاب االغاني"لمخطوطة ) ١٧(تكوين زخرفي للغالف الداخلي للجزء : ٤/ م١٥٤٢-١٥٣٩ عام - ايران-تبريز

بستان "طوطة تكوين زخرفي لمخ: ٦/ م١٢٢٠-١٢١٧ عام - العراق- الموصل-يصور الخليفة محاط باتباعه
مقامات "من ) ٤٣(تكوين زخرفي لمخطوطة رقم : ٨) / افغانستان( اسيا الصغرى -  هراة-"بهزاد"لـ" سعدي

 - بغداد-على مقربة من احدى القرى" الحرث بن همام"و" ابو زيد السروجي"يصور " الواسطي"لـ" الحريري
 -"سليمان الثاني"او " ان القانونيسليم" عهد -" سليمان نامة"تكوين زخرفي لمخطوطة : ١٠/ م١٢٣٧عام
 شمال -يصور منظر في البالط الملكي" جالينوس"لـ" آتاب الترياق"تكوين زخرفي لمخطوطة : ١٢/ م١٥٥٨عام

  . م١٥٨١ عام-"لقمان"لـ" سليم خان" "شاهنامة"تكوين زخرفي لمخطوطة : ١٤/ العراق
   ) ٩٣٠،٩٢٥،٩٣٩،٨٥٣،١،٨٥٧،١٠٢٣، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 

  )٤٩١، ٥١٠، ص١٩٨٦بهنسي، : عن( و) ٣٣٤،٢٦٧،٢٤٩،٣٨٢، ص١٩٩٩الباشا، : نع( و
  )٢٩٩،٣٠٧، ص ١٩٨٧آبا، : عن(  و

  



  
  

  االتجاهات
Movements  

١٩٤٠  
1940 

١٩٥٠  
1950 

١٩٦٠  
1960 

١٩٧٠  
1970 

١٩٨٠  
1980 

                                                                                       (Abstract Expressionism)التعبيرية التجريدية
                                                                                       (Cobra)  الكبرا

   بمنطقة بايالشكلياالسلوب 
(Bay area figurative style) 

                                                                                      

                                                                                       (Assemblage)التجميع  
                                                                                       (Art Informel) الالشكليالفن 

                                                                                        (Junk Sculpture) نحت الخردة
   المجال الملونتصوير ذوال

(Color field Painting) 
                                                                                      

                                                                                       (Chicago Imagism) صور شيكاغو
                                                                                       (Neo Dada)الدادا الجديدة 
                                                                                        (Ceramic Sculpture) نحت السيراميك

                                                                                       (Situationism)المواقفية 
                                                                                       (Nouveau Realisme) ديدةالواقعية الج
                                                                                       (Pop Art)فن العامة 

                                                                                       (Hard edge Painting)التصوير ذو الحافة الحادة
                                                                                       (Action/Actionism)الفن الحرآي/ الحرآة

                                                                                       (Snapshots Aesthetic) جمالية لقطات التصوير
                                                                                       Print Revival احياء الطباعة

                                                                                        Fluxusالتدفقية 
                                                                                        Shaped Canavas الكانفس ذو الشكل المحدد

                                                                                        Minimalism  ختزاليةاال
                                                                                        Happening Art  الحدثفن 

                                                                                        Op Art  فن الخداع البصري
                                                                                        ”Los Angeles “lookمنظر لوس انجلوس 

                                                                                        Process Art  فن المعالجة
                                                                                        Art and Technologyالفن والتكنولوجيا  

                                                                                        Funk Art  )الذعر (الفن المرتعد
                                                                                        Photo-realism   الواقعية الفوتوغرافية

                                                                                        Arte povera  لفن الفقيرا
                                                                                        Conceptual Art   فن المفاهيم



                                                                                        Earth Art  فن االرض
                                                                                        New Realism   الواقعية الجديدة
                                                                                        Narrative Art  الفن الروائي

                                                                                        Video Artفن الفيديو 
                                                                                        Artists’ books   آتب الفنانين
                                                                                        Body Art  فن الجسم

                                                                                        Light-and-space Art  فن الضوء والفراغ
                                                                                        Fashion aesthetic  جماليات الموضة

                                                                                        Feminist Art  فن الحرآة النسائية
                                                                                        Performance Art  فن االداء

                                                                                        Public Art  الفن الشعبي
                                                                                        BAD” painting“   التصوير الردئ

                                                                                        Sound Art  فن الصوت
                                                                                        High-tech Art  فن التقنية العالية

                                                                                        Installation Art  في الفراغ الترآيبفن 
                                                                                        Media Art  فن الميديا

                                                                                        Political Art  الفن السياسي
                                                                                        Crafts as Art  المهارات آفن

                                                                                        New Image  الصورة الجديدة
                                                                                        pattern & Decorationالشكل والزخرفة

   المصنعيالفوتوغرافالتصوير 
 Fabricated Photography  

                                                                                      

   المعالج يالفوتوغرافالتصوير 
Manipulated Photography  

                                                                                      

                                                                                        Graphic Art  فن الجرافيك
                                                                                        Neo-expressionism  التعبيرية الجديدة
                                                                                        Trans avant garde  ما وراء الطليعة

                                                                                        Appropriation  التوفيق والمالئمة
                                                                                        East village Art  فن القرية الشرقية
                                                                                        Neo-Geo  فن االرض الحديثة

  
  )ب /١جدول ( 

  ) نهاياتها- استمراريتها-بداياتها(والفترة التاريخية لكل منها " ما بعد الحداثة" اهم االتجاهات الفنية في مرحلة اتجاه
  )Atkins, 1997, p126-128: عن( 

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  )٦ شكل( 
 (Jaklin Newncel)" جاآلين نيونسيل"

  م١٩٩٤ -"هندسة مقدسة"
  سم٨٠ -زيت على خشب

  )٢٠، ص٢٠٠١زآي، : عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ج ،بأ، /٧شكل  ( 
 (Nancy Spero)" نانسي سبيرو"

   إنش٨٢×٤٧٫٥ - زيت على توال- م١٩٩٤ -"Black and the Red III - 3 "" ٣- اسود واحمر) "أ (:االعلى
- طباعة يدوية وآوالج على ورق -م١٩٨٩ -"Mourning Women No. 3 " "٣-نساء نائحات ")ب (:الوسط

  سم٩٧ × ٦٤
   إنش١٧× ٨٢ - زيت على توال-م١٩٩٤ -"Azur - 2 "" ٢-آزور) "ج( :االسفل

 )http://www.artnet.com/galleries/ nancy-spero-mourning-women-no-3.html: عن(
   )http://www.magnoliaeditions.com/IndexFrame.html: عن(

 )http://www.procuniarworkshop.com/home/index/artists_home.html: عن(



  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  )٨شكل ( 
  "ادواردو جابرييل بيبي"

 (Edwardo Gabrial Beby) 
  م١٩٩٦ -"معتقدات سحرية من اجل المطر"

  سم٣٠×٤٠ -رسم وقص ولصق
  )١٩، ص٢٠٠١زآي، : عن( 

 

  )ب، أ/ ٩شكل ( 
 (Gustave Klimt)" جوستاف آيلمنت"

   سم١١٥ × ١٩٣٫٥ -وسائط متعددة -م١٩٠٩-١٩٠٥  -""Expectation:اليمين) أ(
سم١٨٠ ×١٢٨ -ت على توالزي -م١٩١٤ - " Portrait of Baroness Elisabeth Bachofen-Echt ":  اليسار)ب(

 www.abcgallery.com/K/klimt/ Cartoon for the Frieze of the Villa Stoclet in Brussels: عن(
Expectation_ - Olga's Gallery.htm) 

  www.masterpiece-paintings-gallery.com  :عن(
Baroness Elisabeth Bachofen-Echt Portrait Gustav Klimt oil painting reproduction art.htm( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١٠ شكل( 
 (Enam Huque)" انام هوك"

  م١٩٩٦ - "عنوانبدون "
نسخة فوتوغرافية باالآريليك والقلم الرصاص وااللوان 

   سم٤٩×٦٣٫٤ -على ورق
  )٢١، ص٢٠٠١زآي، : عن( 

  )ب،  أ/ ١١شكل (
  (Dolona Roberts)" دولونا روبرتس"

   سم٥٨ × ٦٠ -أآريليك على توال -م١٩٩١ -"Council"" المجلس" -)أ: (اليمين
   سم٥٨ × ٦٠ -أآريليك على توال -م١٩٩٠ -"Three 1 Tablitai" -)ب: (اليسار

  )www.dolonaroberts.com: عن( 
 

   )١٢شكل ( 
  "عبداهللا عبدالكريم الشيخ "

  زيت على توال
  )١٢٠، ص٢٠٠٤العبد، : عن(  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )ب،  أ/ ١٣شكل ( 
  "عبدالسالم عيد"

  ٢م٤٠٠ مساحة - وسائط متنوعة-م١٩٩٦ -االسكندريةجامعة -"جدارية آلية الطب) "أ: (االعلى
  ٢م٢٠٠ مساحة - وسائط متنوعة-م١٩٩٧ -االسكندريةجامعة -"ميلةجدارية آلية الفنون الج) "ب: (االسفل

  ) www.Alex4all.com الموقع الرسمي لمدينة اإلسكندرية_ htm.:عن (
  )٤٢، ص٢٠٠٣، سيدتي: عن( و



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )١٥شكل ( 
  " محمد زينهم"

  زجاج معشق - "بدون عنوان"
  )٢٨٤، ص٢٠٠١، زينهم: عن( 

   )١٤شكل ( 
  "صالح رضا"

  زيت على توال - "بدون عنوان"
  )٢٦٤، ص٢٠٠١، زينهم: عن( 



  
  
  
  
  
   الثالثالباب

  
  العناصر الزخرفية في الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية

  
   الحضارة المصرية القديمة :األولالفصل 

 
 مقدمة -
وأهم المراحل التاريخية التي مرت  العوامل المؤثرة في فنونهاوأهم  تهافلسفنشأتها و(
  )بها

 أهم السمات التي تميزت بها الحضارة المصرية القديمة   -
 أهم السمات العامة في الحضارة المصرية القديمة -
 الخاصة في الحضارة المصرية القديمةالفنية أهم السمات  -
  العناصر الزخرفية في فن الحضارة المصرية القديمة -
 

  
  
  
  



 ٤٩

  الحضارة المصرية القديمة ◙
  
  نشأة وتطور الفن في الحضارة المصرية القديمة •

إن الحضارة هي انعكاس لمجمل النشاط اإلنساني من نشاطات فكرية واجتماعية واقتصادية "
  ٩)١٩٩١حالق، ( ."ودينية وفنية

 

خ تظهر لكل شعب من الشعوب التي أسهمت في صنع حضارة اإلنسان دور ومكانة مميزة في التاري
 إن –وتعد الحضارة المصرية القديمة من أولى الحضارات . من خالل ما خلفته من آثار فنونها المختلفة

 نشأة في تاريخ البشرية لما لها من جذور عميقة ضاربة في القدم، آما أنها تنفرد بقيمة -لم تكن أقدمها 
من أهم اللبنات الرئيسية في تاريخ فنية هامة بين الحضارات الحتوائها على أسس ومفاهيم فنية باتت 

وقد آان لألفكار الفلسفية التي تضمنتها هذه الحضارة أآبر األثر في إرساء . الفن اإلنساني بشكل عام
هذا اإلنتاج الذي       ٥٦)١٩٧٦صدقي، (. هذه األسس والمفاهيم الفنية التي حكمت معظم إنتاجها الفني

 على آدابهم وعاداتهم، وتنعكس من خالله أصداء حياتهم تتراءى فيه طبيعتهم ومشاعرهم، ويشتمل
في معالجة الكثير من الخامات  إلى ما يعكسه من قدرة الفنان المصري باإلضافة ،السياسية واالجتماعية

    ٣)١٩٩٨ شكري،(. الصعبة التطويع وإخراجها بأجمل النقوش أو الزخارف
  

ثر على منحى التطور الفني الذي أ المصرية من نه ال يخفى ما للمفاهيم الفنية في الحضارةأآما 
     ٧)١٩٩٨، ألدريد(. تميزت به الحضارات األخرى التي ظهرت فيما بعد

مصر هي مهد الفنون، ولوال بقاء آثير من "حد آتبه أ في ♦)Denison Ross(سون روس يويذآر دين
وآلما . نون على الحدس والتخمينآثارها األولى حتى يومنا هذا لقامت معلوماتنا عن التاريخ األول للف

     ٢١)١٩٤٩، خفاجي ويوسف (". بأعمالها تبين لنا ما تدين به الفنون المتأخرة لمصرزدنا علمًا
فالفن في حقيقة أمره تعبير صادق عن حياة الشعوب واتجاهاتها الفكرية والتطور في مفاهيمها الدينية 

بصفة عامة دور هام في تكيف األساليب الفنية لتلك ولهذه المفاهيم . واالجتماعية وظروفها الطبيعية
وإذا أردنا أن نفهم فنًا ما، وجب علينا أن نبدأ بالتعرف على العوامل التي أثرت به . "الشعوب

  ٣)١٩٩٨آمال، ( ."وخصائصه والجو الذي نشأ فيه
ة     ي الحضارة المصرية القديم ؤثرة ف ل الم م العوام ى أه وف عل م الوق ن المه ان م ذا آ ذه فد. ل ة ه راس

ا                       ان له فية، آ ة وفلس اد فكري ذه الحضارة من أبع ه ه ا تحوي ل م تيعاب وتحلي م واس العوامل تساعد في فه
  .األثر في تكوين فنونها الزخرفية وطابعها الفني الخاص

  
  العوامل المؤثرة في فنون الحضارة المصرية القديمة •

  : آل منىإلتنقسم العوامل المؤثرة في فنون الحضارة المصرية القديمة 
 العوامل الطبيعية .١
 والسياسية) التجارية(العوامل االقتصادية  .٢
 العوامل االجتماعية .٣
 العوامل الدينية .٤
  
     لسفة الفن في الحضارة المصرية القديمةف •

ا             " ث والخلود لبعا "اعتقادعد  ي     ديم في فلكه تم    . من المحاور الرئيسية التي دار الفن المصري الق ذا اه ل
ر                ببناء القبور لت   ا في القب روح ستعود إليه راهيم ( .دفن بها األجساد التي آان يعتقد بأن ال  ٦٠)١٩٩٢،   وآخرون  إب

ت  اب     وآان وفى والحس ة المت ث ورحل دة آالبع اول موضوعات ع ة تتن ه الفني م أعمال كل "معظ " ٥٠ش

                                                 
دة في العلوم الشرقية، آما انه ألف مع مجموعة له مؤلفات ع. مدير مدرسة العلوم الشرقية بانجلترا) Denison Ross( سير دينسون روس  ♦

  ٢١)١٩٤٩يوسف وخفاجي، (. والذي قدِّم إلى ملك مصر" الفن المصري في جميع العصور"من علماء اإلنجليز آتاب 
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وك رابين والموت والنائحات والمل يم والق ود وأرض النع د،(. والخل ذه الت " ٣٥٨)١٩٨٠محم ات أي أن ه كوين
   ١٢٣)١٩٧٦صدقي، ( ." للزمن القديم الذي عاشه المتوفىالفنية في معظمها تمثل تكرارًا

  
  المراحل التاريخية التي مر بها الفن في الحضارة المصرية القديمة •

مكن تحديد تاريخ الفترات التي ال ي، إال انه يةمرت الحضارة المصرية بعدة مراحل تاريخ
لقديمة دون تجاوز التاريخ الحقيقي لتلك الفترة أو الحقبة بنحو قرن زيادة مرت بها الحضارة المصرية ا

 الذي حدد بدايات الحضارة المصرية ♦)Petrie" (بتري"ويقدر العالم       ٢٥)١٩٨٧السيد، (. أو نقصا
وأوائل العصر ) Paleolithic( قبل الميالد أي في أواخر العصر الحجري القديم ١١٠٠القديمة إلى 
وهناك من العلماء من يقدر بأن جذور هذه الحضارة ترجع إلى  .)Mesolithic( األوسط الحجري

.). م. ق٤٠٠٠–.م. ق٨٠٠٠(الذي استمر ما بين ) Neolithic(أواخر العصر الحجري الحديث 
. م.ق٧٠٠٠آما يذهب بعض العلماء إلى تقدير بدايات الحضارة المصرية حوالي عام   ٢٣)١٩٨٠فارس، (

    ١٦)١٩٤٨، يوسف ومصطفى(. م. ق٦٠٠٠ر قدره إلى حوالي عام والبعض اآلخ
ى حضارات                         د أول ذه الحضارة تع أن ه ة ب ة الثابت وبغض النظر عن هذه الفوارق التاريخية، تظل الحقيق

ة    ا بصدد       و. التاريخ البشري عام ا مر     نحن هن ه    الكشف عم ن في      ب حضارة المصرية من مراحل        الالف
ة           حتى اتخذ ذلك الطابع     تاريخية   ه الحضارة المصرية القديم رد ب ل . المميز الذي تنف م  وتتمث  المراحل   أه

  : فيما يليهذه الحضارةالتاريخية ل
  
   )Archaic Ageِ ( العصر العتيقعصر األسرات المبكرة أو .١
 )The Old Kingdom Age(عصر الدولة القديمة  .٢
  (The Middle Kingdom Age)عصر الدولة الوسطى . ٣
  (The New Kingdom Age)يثة عصر الدولة الحد. ٤

  
  السمات التي تميزت بها الحضارة المصرية القديمة •

تعد فنون الحضارة المصرية القديمة شهادة على ما بلغته هذه الحضارة من قيمة عالية وتكامل في      
 .نوقد أآسبها ذلك طابعا خاصا تميزت به عبر آالف السني. الصياغة الفنية وفي التعبير عن المعتقدات

خاصة التي يرتبط الفنية السمات عدد من العامة والسمات عدد من الهذا الطابع المصري القديم له 
وقد التزم الفنان . بعضها بالنظم أو األسس البنائية ويرتبط بعضها اآلخر بالقيم الفنية أو الجمالية

 فنون الحضارة  ساعد في تشكيلمما المصري القديم بهذا الطابع الخاص في معظم إنتاجه الفني
  .المصرية القديمة

  
  السمات العامة في الحضارة المصرية القديمة : أوال •
ة                      ا أيضا      . تكاد تنحصر في ثالثة سمات تعد من أهم ما اتصفت به الحضارة المصرية القديم ا أنه آم

  .تعد من السمات التي تشترك فيها معظم الحضارات المختلفة
  االستلهام من الطبيعة. ١

 ويقوم هايستلهم عناصره الزخرفية منولطبيعة ستطاع الفنان المصري القديم ان يتفاعل مع اا     
بمحاآاتها وتمثيلها في اقرب شكل لها أحيانًا، وتبسيطها وتحويرها أحيانًا أخرى وفق قواعد وأسس 

  . ومفاهيم فلسفية خاصة

 المعتقدات الدينية .٢
بما يتضمنه من معتقدات  في تاريخ الفن المصري القديم اأساسيمحورا  لبعد الديني الفلسفي اعدي    

  .  بمختلف مجاالتها معظم التشكيالت الفنيةانعكست علىرمزية ومفاهيم فلسفية 
  فن جماعي. ٣

                                                 
المصرية، من أستاذ في علم المصريات، اهتم بدراسة الفترات المختلفة للحضارة ) W. M. Flanders Petrie(ويليام ماثيو فلندرز بتري  ♦  

   ٢٦)١٩٩٢عالم، ( ). Prehistoric Egypt(آتبه 
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ًا وليست               "     ًا جماعي ا إنتاج ة بأنه اً    تميزت فنون معظم الحضارات القديم ًا فردي ذاك    .  إنتاج المجتمع آن ف
ن          ٥٣)٢٠٠٢فيشر،(. " من الجماعية الوثيقة   ًا متزمتاً آان يفرض طراز   ه ف ديم بأن ن المصري الق ويتصف الف

ة         لكل  ف. جماعي، حيث أن العمل الفني غالبًا ما يتم بتضافر جهود عدد من المختصين في مجاالت مختلف
ر يطرأ        الرسامون والمصورون والحفارون والصُّ  من اج، وأي تغيي ة اإلنت اتون دوره في عملي ياغ والنح
د، (.  العمل ال يحدده سوى المشرف المصمم لهذا العمل        على ة         ٣٢)١٩٩٠ألدري ى درجات مختلف ال عل فالعم

ه       اك   . ولكل منهم عمله ولقبه الخاص ب اتين   "فهن يس النح يس المصورين   "و" رئ ك   " رئ ر ذل شكري،  (. وغي
ه           ٨١-٨٠)١٩٩٨ اج ف  في الغالب  ونالحظ في الفن المصري القديم أيضًا أن ادرًا    ني من   نت ر أسماء، إذ ن  غي
       ٦٢)١٩٦٧صدقي،( .يل بتوقيع فنان بعينهُذ نلحظ تكوين قد مـا

 الجماعي في العمل الفني وبالتالي في تكوين االتجاهآل هذه العوامل أو األسباب ساعدت في فرض 
   .طابعًا فنيًا مميزًا للحضارة المصرية القديمة

  
  المصرية القديمةالخاصة في الحضارةالفنية السمات : ثانيا •

  .وهي تعد من السمات التي قد تشترك في بعضها معظم الحضارات المختلفة
 التكـويــن. ١

ثرة على السطح آان التكوين في عصر ما قبل األسرات في بداياته يوزع الوحدات إما متنا
  ٥٥)١٩٧٦صدقي،(". أ،ب٨٨شكل "في مختلف تكويناته الفنية أو في صٍف واحد وبشكل غير منتظم 

ثم طرأ بعض التطور على قدرة الفنان في التعبير عن موضوعه وذلك من خالل التكوين الجيد، حيث 
آما ظهر التوزيع في صفوف أفقية ". ٨٩شكل " وحداته على السطح في عدة صفوف  في تنظيمابتدأ

نظام يتطور وقد أخذ هذا ال  ٣١)١٩٩٢عالم،( ."مما يساعد في إظهار تسلسل األحداث"وعمودية أو رأسية 
شيئًا فشيئًا عبر مختلف العصور المصرية مما ساعد على ثبات وتوازن األشكال وتحقيق تكامل 

 حيث اهتم الفنان المصري القديم بعد ذلك بعالقة الجزء بالكل ،زخرفي وجمالي بين عناصر التكوين
عنصر الكتابة على وعالقة الشكل بالمساحة من خالل معالجة النسب والفراغات بشكل جيد، آما أدخل 

وتنوعت . "أ،ب٦٤شكل "إلضافة إلى ما يحتويه من مضمون تكويناته المختلفة آعنصر زخرفي با
ويعتبر الفنان     ١٤١،١٣٩)١٩٨٠محمد،( .الموضوعات التي تناولها التكوين من سياسية واجتماعية ودينية

تكوين الفني وذلك منذ عصر  في التصميم أو ال♦المصري القديم أول من اهتدى إلى القطاع الذهبي
حسي " ويظهر ذلك من خالل ما عثر عليه في مقبرة . الدولة القديمة وخاصة في عهد األسرة الثالثة

واقفًا ممسكًا بعصا وأدوات الكتابة بيده اليسرى وصولجان " حسي رع" بسقارة من نقش يمثل " رع
ن الفنان المصري استطاع اآتشاف أفضل ومن التحليل الهندسي لهذا التكوين ثبت آيف أ. بيده اليمنى

وأجمل مساحة لتقسيم السطح وذلك لتوزيع عناصره بشكل يريح البصر ويجعل العالقة بين نسب 
العناصر متوافقة ومتوازنة، وهو ما يعرف اآلن بالقطاع الذهبي في التكوين أو التصميم والذي يتم 

وقد     ٢٥٧)٢٠٠٠رياض،(".  ٩٠شكل "الخاصة ية تحديده من خالل مجموعة من القواعد والقوانين الهندس
حداث وتنظيم إلعب الخط في التكوين الفني للحضارة المصرية القديمة دورًا آبيرًا سواء من ناحية 

آما .  متناغمة أو توازن في العمل أو ربط الوحدات المكونة للعمل من خالل قوانين هندسيةإيقاعات
المربع  أنواعًا مختلفة من التكوينات آالتكوين الدائري وماله الفنيةأعاستخدم الفنان المصري القديم في 

  ٢٥٨،٢٣٧)١٩٨٠محمد،(". ٩١،٩٢شكل "والمثلث والمستطيل وغيرها 

  
  قانون المنظـور. ٢

                                                 
اني          . ، وهي اآتشاف مصري قديم    "النسبة الذهبية "أو  " القطاع الذهبي  "♦ الم الرياضيات اليون دس "وهو لفظ أطلقه ع وتعرف في عصر      ". اقلي

القطع أو القطاع ا      ) م١٩(النهضة بالنسبة السماوية أو السامية، أما في القرن          ا الرمز           فتعرف ب ق عليه ديثا أطل ذهبي، وح اي "ل وم   ". ∅" " ف وتق
  :القاعدة على ان نسبة

  : وهذه النسبة هي المعامل الثابت التقريبي في المتواليات الهندسية التالية . ١٫٦١٨= )الجزء األصغر+ الجزء األآبر(الكل  = الجزء األآبر 
  ١     الجزء األصغر                  الجزء األآبر            

 ١٤٠،١٥٧) ١٩٧٤رياض،  (١٤٠) ١٩٩٨هاشم، . (وهكذا.....١٤٤، ٨٩، ٥٥، ٣٤، ٢١، ١٣، ٨، ٥، ٣، ٢
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لم يكن الفنان المصري القديم يهتم بقواعد المنظور الصحيحة المتعارف عليها في وقتنا الحالي     
 .للمرئيات المصورة في اتجاه العمق  ♦"Foreshorteningلتضاؤل النسبي ا" والتي تقوم على قانون 

بل لجأ إلى قانون للمنظور خاص به حيث اعتمد في بادئ األمر لدى رسم     ٨٥٩)١٩٩١عكاشة،(
فكان في بعض أعماله يقسم المساحة . لى صفوفإموضوعاته وما فيها من أحداث على تقسيم المساحة 

 صفوف إلىخر يقسمها آل وفي بعضها ا،"٥٨شكل " و"٩٣شكل  "فاعاالرتلى صفوف مختلفة إ
وقد تطور بعد ذلك مفهوم المنظور لدى الفنان . "ب٦٤أ،٤٥شكل " و"٩٤شكل "رتفاع المتساوية ا

حداث ألهمية العناصر المكونة واأوجه، منها تغييره الرتفاع الصفوف حسب أالمصري وذلك من عدة 
 أخرىحيانا أول وبالتالي حجم العناصر، وأل يصغر ارتفاع الصف انًاحياأفكان . الممثلة في التكوين

ول ويكبر عناصره بينما يقلل ارتفاع الصف العلوي ويصغر حجم أليزيد من مساحة ارتفاع الصف ا
  ٨٣)١٩٧٦صدقي،( ".٩٥شكل " التام بقواعد المنظور الصحيحة مما يؤآد على فهمه ووعيه. عناصره

في " نفرتاري" ويظهر ذلك في مقبرة ،ظهار العمقإلستخدم الظالل اللونية حيان يألنه في بعض اأآما 
  ٨٧)٢٠٠٢إمام،( ."٩١ب،٦٤شكل "و" ٩٦شكل  ""رخ مي رع" ومقبرة سرة التاسعة عشرألعهد ا

  
في معظم ) تعدد زوايا الرؤية( ذلك فقد استخدم الفنان قانون المساقط المتعددة إلى باإلضافة    

دمي نجد الفنان المصري قد واءم في التكوين آل يبرز فيها العنصر االتيللتكوينات فبالنسبة . تكويناته
براز إلى حرص الفنان على إويرجع سبب ذلك . رباعأوضاع المقابلة والجانبية والثالثة ألالواحد بين ا
ر ما بالنسبة لرسم الحدائق والمناظأ. "٩٦شكل "بلغ ما يكون أحسن زاوية وصياغته في أالعنصر من 

سي على حسب أفقي والجانبي والرألالطبيعية والحجرات وما بداخلها فقد آان يجمع فيه بين المسقط ا
" ٩٧شكل "مناظر القربان وويظهر ذلك في . لهدف من صياغتهاالعناصر المكونة للتصميم ومكانها وا

 المصري فالفنان   ٨٤٩)١٩٩١عكاشة،( . وبرآة سمك وطيوروأزهارشجار أالذي يمثل منظرًا لحديقة بها 
 آما يعرفها وليس آما يالحظها، فهو يعبر عن طبيعة وجوهر األشياء لترجمة القديم آان يسعى دائمًا

  )Wilson,1998(12 . الباقي لألبـداألشياء
  

  النظام أو األسلوب الهندسي في بناء العمل الفني. ٣
 فنًا متميزًا له من الصفات  هندسية جعلت منهاأسسعماله وفق أعمد الفنان المصري القديم بناء 

ويميل الفنان     ٦٥)١٩٩٨ شكري،( .خذ يتطور حتى صار طابعًا مميزًا للحضارة المصرية القديمةأما 
لى إلى االتجاه الهندسي في صياغة معظم عناصره المختلفة وتكويناته بهدف الوصول إالمصري 

 تأملولقد . ين الهندسية التي يتميز بها الكونفالتكوين لديه يمثل الكون وينطبق عليه ذات القوان .النظام
وراق النبات أالفنان المصري القديم الطبيعة ودرسها والحظ ما فيها من سيادة لقوانين ونظم متشابهة آ

ن أنسان وحرآة النجوم وغيرها، فهي تدل على إل والجبال ونسيج العنكبوت واواألشجار واألزهار
ال نظام هندسي يخضع لقوانين رياضية تحدد إهذا النظام ما هو ن أشياء وألهناك نظام آوني يحكم ا
عداد بمثابة مفتاح المعرفة لديهم فقد ساعدتهم على وضع ألوقد آانت ا. شياءألترآيب ومالمح هذه ا

   ٦٤،٥٩،٥٨)١٩٧٦صدقي،( .بعض القوانين التي تقوم على حسابات هندسية معينة
 )آأداة(استخدام بعض األشكال الهندسية بيق قوانينه على وقد آان الفنان المصري القديم يعتمد في تط

، وُيعتقد أن الفنان المصري استوحى "المثلث المقدس"وُيعرف أيضا بـ.  منها المثلث قائم الزاويةوالتي
" الِبنبن"ُيسمى حجر " هليوبولس"هذا الشكل الهندسي من حجر منشوري أو هرمي مقدس في مدينة 

"benben" .)،٨٥،١٥)١٩٩٠ألدريد   
   
  لفني في الحضارة المصرية القديمةالقوانين الهندسية التي تحكم بناء العمل ا أهم •
  األرضخط ) أ

ط        ن خ ارة ع و عب ل  أوه ي يمث ات  األرضفق ع الكائن ا جمي ف عليه ي يق ي .  الت ل ف و يمث م  وه معظ
  ."٩٩شكل " تي تفصل بين الصفوف في التكوينالتكوينات الخطوط المستقيمة السميكة ال

  
                                                 

  ٨٥٩)١٩٩١عكاشة،(.  إيحاء بالعمق الفراغي أو البعد الثالث في سطح العمل عن طريق تصغير أبعاد وأحجام األشياء شيئا فشيئا♦



 ٥٣

  الخطوط المرشدة )ب
فقية في عدة مستويات وذلك لتحديد نسب أسية محددة عليها نقط وتقطعها خطوط أوهي خطوط ر     
 ما تكون ن قامة الرجل عادًةأحيث نالحظ " ١٠٠شكل " الجسم المختلفة، آما في آأجزاءشكال ألا

   ٥٦،٥٥)١٩٩٨ ري،شك( .والوحدة هنا تمثل المسافة بين النقطة والنقطة. وحدات) ٦(بست 
  
  الشـبكيـات  )ج

و التصويرية على أعماله سواء الزخرفية أاعتمد الفنان المصري القديم في تصميم وتكوين معظم     
ضافة إل وذلك لتحديد نسب العناصر وضبطها با،مستطيلةمثلثة أو و أ )عمودية ومائلة (شبكيات مربعة

 ".١٠٢، ١٠١شكل  "ها على مساحات اآبرند تنفيذ استخدامها آوسيلة لتكبير الرسوم عإلى
(Wilson,1998)12,13    ضالع هذه أبعاد وآل ضلع من أل ما تكون الشبكية ذات مربعات متساوية اوعادًة

آف أو آفًا واحدًا ) ١٫٣(، وهي تساوي "قبضة اليد المضمومة"المربعات يمثل وحدة طولية تسمى 
   ٨٥)١٩٩٧بيك،( .اإلبهام إصبعليه عرض إمضافًا 

  
  بـقانون النس )د

ويساعد قانون .  مع قانون استخدام الشبكياتيضًا معيار النسب، وهو يترافق عادًةأويطلق عليه    
دمية آان طول الجسم البشري منتصبًا يمثل آلشكال، فبالنسبة للعناصر األالنسب في تحديد نسب ا

ًا واحدًا، ويلي ذلك الشعر الذي  مربع- من غير الشعر–س أمربعًا بحيث يشغل الر) ١٨(بثمانية عشر 
ويختلف هذا القانون في حالة . مربعًا) ١٩(يشغل مربعًا واحدًا، وبالتالي يصبح المجموع تسعة عشر 

) ٣(القدمين فتشغل ثالث ما المسافة بين أمربعًا، ) ١٥(الجسم البشري جالسًا حيث يشمل خمسة عشر 
  ٨٨٩)١٩٩١عكاشة،( .مربعات

 واالستفادةللزخارف، فبواسطة الشبكيات القائمة على المحاور المتعامدة والمائلة وآذلك الحال بالنسبة 
نباتية وهندسية (ن العناصر المختلفة من معيار النسب استطاع المصريون القدماء صياغة الكثير م

     12,54,55(Wilson,1998) ".١٠٣شكل "وفق تكوينات زخرفية متنوعة ) هاوحيوانية وغير

ها والهدف هميتأ النسب في الشكل الواحد وبين العناصر المكونة للتصميم حسب نا يراعو آانوأنهمآما 
فالفنان المصري القديم تميز بقوانين للنسب خاصة به عند رسم األشخاص وعند تقسيم العمل أو . منها

 أن حد آتبهأ في ♦"Erik Iversenايريك آيفرسن   "ويؤآد العالم. المساحة وعند رسم وتنفيذ الوحدة
ال في حاالت قليلة حيث لحقه إ واستمر بعد ذلك آما هو األولىسرة ألقانون النسب قد ظهر في عهد ا

    ١٢٦)٢٠٠٠الشال وآخرون،(  ٨٦)١٩٩٧بيك،( .بعض التغيير
  
   قانون المتعامدين )هـ
 على اأيضن يطلق أ ويمكن . في العمل الفنيواألفقيةسية أو المحاور الرأ على المساقط يطلق عادًة   

ول أويعد الفنان المصري القديم  . الزخرفية الشبكيات بعض التي تقوم عليهاواألفقيةسية أ الرالتقسيمات
سية في التكوين الواحد، حيث عمد لدى تناول بعض موضوعاته سواء أفقية والرألمن استخدم المساقط ا

لى مساحات طولية وعرضية وفق إ تقسيم سطح العمل إلى غيرها أو السياسية أوو االجتماعية أالدينية 
، وذلك بهدف توزيع عناصره الزخرفية ورسوماته وذلك من خالل نظم تكرارية وأفقيةسية أمساقط ر

بناء تؤثران في ال) األفقية والرأسية(فهاتين العالقتين . يقاعإلحساسًا بالتنظيم والوحدة واإمختلفة تعطي 
    ٨٧٢،٨٤٩)١٩٩١عكاشة،( ."٨٤شكل " و"أ،ب،ج١٠٤شكل " التصميمي للعمل الفني 

نه يقطعها محوران أن فكرة التعامد هي ناتجة عن رؤية الفنان المصري لهذه الدنيا في أويعتقد "
لى إلى الشمال، والثاني خط عبور الشمس من الشرق إول هو مجرى النيل من الجنوب ألمتعامدان، ا

 ".األربعةرآانها أقطاب من أة بيضًا للسماء وآأنها مرفوعأالغرب في صفحة السماء، ورؤيته 
 ،وقد ساعدت هذه القوانين في مجموعها على تنظيم وثبات واستقرار العناصر        ١٥)١٩٩٠ألدريد،(

                                                 
ه     عالم مصريات دانمرآ: Erik Iversen ايريك آيفرسون ♦ وم علي ا تق ي، آرس حياته في دراسة تاريخ الحضارة المصرية القديمة وبخاصة م

ل    دات مث فة ومعتق ن فلس ود "م ث والخل رية    ". البع ارة المص اريخ الحض ات وت وز والكتاب ول الرم ات ح دة مؤلف ه ع  .ل
html._notes2lect/pages/introarch/edu.columbia.learn.www://http  



 ٥٤

خر تنظيم آبمعنى       ٥٦)١٩٩٨ شكري،(. بعاد مناسبةأعلى رسمها بدقة وبنسب ثابتة صحيحة وعلى و
 تحقيق الترابط إلىضافة إلالمحصورة بينها باالعالقات بين العناصر بعضها ببعض وبين المساحات 

   .بين عناصر التكوين
  

 طيـح ـسـالت. ٤
قد عدين، و ُبوفهو فن ذ. يهتم بقواعد المنظور نه فن الأتميز الفن المصري القديم آما ذآرنا سابقًا ب

 يتم ُبعدينولية ذات أصل عبارة عن رسوم أل فهي في ا،بعاد الثالثيةألينطبق ذلك على المنحوتات ذات ا
  12(Wilson, 1998) .تخطيطها على جوانب الكتل الحجرية

ساسية أللى تضمينها آل المعالم اإ لدى صياغة عناصره أ الفنان المصري القديم آان يلجأنوحيث "
 أسلوبلى استخدام إن ذلك دفعه إف    ٧٧)١٩٩٧بيك،( ،"الهامة التي يعبر بها عن ماهيتها وجوهرها

 الفنية الهامة التي ظهرت في الفن المصري القديم والزمته على مدى األساليبحد أالتسطيح والذي يعد 
 إلى أ لج المصري القديمالفنانف. مة من سماتهضحت سأتاريخه الطويل دون تغيير جوهري حتى 

فقط ) الطول والعرض( خالل تمثيلها باستخدام البعدين شكاله الزخرفية المختلفة منأتسطيح رسومه و
 في معظم -رضيةأل والذي يفصل الشكل عن ا–) العمق(ولم يمثل البعد الثالث ".  أ،ب١٠٥شكل "

شكل " والتلوين بالظالل "٩٥شكل "ة جدًا حيث آان يستخدم التصغير ال في حاالت قليلإتكويناته، 
   ٥٧)١٩٧٦صدقي،( .يجاد البعد الثالث في اللوحة المسطحةإاللذان يساعدان على " أ،ب١٠٦

ة التسطيح العلماء على تحديد الهدف من الفن المصري القديم، وهو خدمة معتقد البعث وقد ساعدت سم
.  التي استخدمها الفنان المصري القديم لحفظ الفن واستمراريتهاألساليبحد أهذه السمة تعد فوالخلود، 
  أو المساحات والتي منها جدراناألسطح أنواعشكال يسهل عملية رسمها على مختلف ألفتسطيح ا

    ٩٢)٢٠٠٢إمام،( . طويًال والمعابد، وبالتالي ثباتها وحفظها مدًىمقابرال
   

  التجريد والتحوير   . ٥
لى حد إ الطبيعة وارتباطه بها الستلهام منعلى الرغم من محاولة الفنان المصري القديم الدائمة ل    

ناصر مختلفة وذلك لتحقيق جرد ما استلهمه منها من عحور وُيحيان ُيأل اآثير مننه في أال إآبير، 
قد ترتب على رسوخ االعتقاد بالبعث والخلود، ووجود عالم من و         ٦٧)١٩٩٨ شكري،( .هدافه الخاصةأ

ن تميز هذا الفن بالقدرة العالية على التجريد أنسان المصري القديم، إل تسيِِِِِّر حياة ااألسطوريةالكائنات 
فمن خالل المفهوم الفلسفي الخاص . سلوب الهندسيألر باوالتحوير واستخدام الرموز مع التعبي

 طبيعة ثابتة وصفات جوهرية، عمد الفنان يءن لكل شأبالحضارة المصرية القديمة والذي يصور 
 تمثيل هذا العالم الخفي ومحيطه من خالل صياغة ما وراء الشكل إلىعماله أالمصري في معظم 

لى تبسيط عناصره المختلفة من إ الفنان المصري أذلك فقد لجوبناًء على     ٥٧)١٩٧٦صدقي،( .المحسوس
 حيث. خطوطبسط الأ خصائصها من خالل أهمظهار إنباتية وحيوانية وغيرها وتحويرها، وذلك ب

. سلوب وفلسفة خاصةأاستطاع عن طريق الخطوط وضع منهج فني لدراسة العناصر المختلفة ب
 التلخيصية في أو)  التلخيصيباألسلوب(و الوحدات أسلوب في صياغة العناصر ألويطلق على هذا ا"

و في صورة زخرفية تعبر بوجٍه أ العناصر في صورة رمزية أوشكال ألوهي صياغة ا. شكالألرؤية ا
وقد ساعدت قواعد التجريد والتحوير على        ٣٣٨،١٣٣)١٩٨٠محمد،(. "شكالألهم خصائص هذه اأعام عن 

ومثال على ذلك، صياغة الفنان المصري     ٩١)٢٠٠٢إمام،(  المصري،تنوع المفردات الزخرفية في الفن
لى صياغات زخرفية مختلفة، وصياغته لوحدات إلزهرة اللوتس والتي نجح في تجريدها وتطويعها 

 الفن المصري زخرفية مجردة مستلهمة من عناصر نباتية وغيرها من العناصر التشكيلية التي تميز بها
  ."٦٦،٨٢،٨٦شكل " و"أ،ب ١٠٧شكل  "القديم

حيان يجمع في صياغته ما بين الصورة الزخرفية والصورة ألوقد آان الفنان المصري في بعض ا
 من األشكال تجريد إلى أحيان يلجألنه في بعض اإسلوب الرمزي فألنه عند استخدامه لإال أ. الرمزية

  . "١٠٨شكل "هيئتها تجريدًا آامًال آما في بعض الكتابات الهيروغليفية 
هم سماتهما أبراز أو التعبير عن إ تلخيص عنصرين مختلفين وذلك بإلىحيان ألنه عمد في بعض اأآما 

.  وبالتالي تحقيق أهداف معتقداتهم الدينيةبراز مدلول فلسفي خاصإوخصائصهما الجوهرية بهدف 



 ٥٥

اءها هيئات مثال على ذلك، استعارة الفنان المصري القديم لهيئات حيوانية معينة وتبسيطها وإعط
مثال على ذلك، . دمي بحيث تمثل رمزًا عقائديًا يعكس فلسفة خاصة لمعتقدات حضارتهآلالجسم ا

سلوب ألسس قواعد هذا اأوقد ". ١٠٩شكل  "وغيرهم" حتحور"و" أنوبيس"و" حتُت"و" حورس"
  حيث استمر وتطور بعد ذلك على مر العصور التي شهدها الفناألولىسرة ألالتلخيصي فنانو ا

وبالتالي فان هذا التوافق بين الشكل الجمالي والمضمون الفلسفي       ٢٤٠،١٣٨-١٣٤)١٩٨٠محمد،( .المصري
  .حد األسس التي شكلت الطابع المميز لفنون الحضارة المصرية القديمةأآان 

  
  نظام التكرار والنظم اإلنشائية . ٦

. ال في تشكيل معظم فنون الحضارة المصرية دورها وأثرها الفع- آما ذآرنا سابقًا-قد آان للطبيعة    
وقد عمد الفنان إلى . فهي تعد الملهم األول للفنان المصري القديم فيما ابتكره من صياغات فنية متنوعة

نهار وجبال أمحاولة تأمل واآتشاف وتحليل مكنونات الطبيعة من عناصر آدمية وحيوانية ونباتية و
ظواهر الطبيعية، واآتشاف وتحليل ما يحكم هذا آله من قوانين وغيرها باإلضافة إلى ما شهده من ال

  .ونظم تعكس الترآيب الهندسي والرياضي الذي تقوم عليه هذه الظواهر والمكنونات
  

 المختلفة باإلضافة إلى النظم البنائية أو اإلنشائية )اتجاهاته(أوضاعه ويعد نظام التكرار بأنواعه و  
 آبير األثر في بناء وتشكيل وتكوين معظم فنون الحضارات لتي آان لهايعة من أهم القوانين افي الطب

حيث استطاع الفنان المصري القديم استثمار هذه . المختلفة ومنها فنون الحضارة المصرية القديمة
" John Wilsonجون ويلسون "ويرى . النظم المختلفة آعناصر هامة في صياغاته التشكيلية المختلفة

تمرار معتقدات الحضارة المصرية في الفن المصري القديم هو تكرار أشكال معينة أن من مقومات اس
على مدى آالف السنين، وان هذا النظام الثابت والمتكرر لم يكن معوقًا للتجديد واالبتكار، بل ساعد في 

   ٩١،٩٠ )٢٠٠٢إمام،( .صالة هذه الحضارةأابتكار وصياغة أشكال جديدة ساهمت في تأآيد 
 الفنان المصري في بداياته منذ عهد ما قبل األسرات إلى تكرار وحداته الزخرفية من حيوانية وقد اتجه

بات اتجاه وهندسية وغيرها تكرارًا بسيطًا منتظمًا تتجاور فيه الوحدات الزخرفية بشكل متساٍو مع ث
صبح أآثر ثم تطور أسلوبه في تناول هذا النوع من التكرار فأ". ١١٠شكل "الحرآة ويظهر ذلك في 

آما نالحظ آيف أن الفنان المصري عمد في تنظيم . قدرة على االبتكار والتنويع في وحداته التشكيلية
سية فوق بعضها البعض آنوع من التكرار، أرسوماته إلى تقسيم السطح إلى صفوف أفقية أو ر

شكل "و" ١١١شكل "ففي . صفوف في شكل أو قالب تكراريباإلضافة إلى توزيع وحداته داخل هذه ال
 نالحظ قدرة الفنان المصري على توزيع وحداته ضمن أسلوب هندسي قائم على التكرار المتتابع "٩٤

وقد استخدم الفنان المصري التكرار البسيط . أو المنتظم مع اختالف اتجاه الحرآة وذلك بالنسبة لألذرع
اد بعض عناصر التكوين، وفي بعض المنتظم أو المتتابع آخلفية في بعض تكويناته الفنية من خالل امتد

  .بعة من رؤيته الخاصة للمنظوراألحيان تكون هذه الصياغة نا
والتي (حيث نالحظ تكرار الفنان للخطوط الهندسية المنكسرة " ١١٢شكل " في  أيضًاويالحظ هذا

طوط في وتمثل هذه الخ. آخلفية للعمل الفني) استخدمها الفنان المصري للتعبير عن ماء النهر وحرآته
  . خلفية التكوين شكال زخرفيًا يعطي قيمة جمالية للعمل الفني

  
 "٩٧شكل "في . آما استخدم في معالجة موضوعاته المتنوعة أنواعا واتجاهات مختلفة من التكرار  

الذي يمثل نوعين من التكرار هما التكرار المتتابع والتكرار المتبادل، نالحظ تكرار الفنان المصري 
 تكرارًا متتابعا في اتجاه أفقي )والتي صاغها في هيئة واحدة(المختلفة النباتية  الوحدات لمجموعة من

أشجار السنط والتفاح والجميز " وتمثل هذه الوحدات . مع عنصر النخيل متبادًالورأسي، وأيضا تكرارًا
ابق مع جعل استخدم الفنان ذات النمط التكراري الس" ١١٣شكل "وفي     ٨٥٣)١٩٩١عكاشة،(". والدوم

العناصر في أوضاع متقابلة، آما نالحظ تكراره البسيط المنتظم للخطوط المنكسرة في وسط التكوين 
 المجردة المستوحاة من عمد إلى تكرار الوحدة الزخرفية" ١١٤شكل "وفي . والتي تمثل حرآة الماء

كراراها في االتجاه الرأسي  متوالية من خالل ت في مصفوفاٍتمتبادًالمتساقطا وتكرارا   تكرارًاالريش
، آما شغل الشكل ولكن مختلفة عنها في اللونلها نفس  ة أخرىيواألفقي بحيث تتبادل مع وحدة زخرف

  .المساحات بوحدة تشبه البرعم
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" ١١٦شكل "وفي . عنقود العنب لزهرة اللوتس مع متبادلفنالحظ نظام تكرار " ١١٥شكل "أما في 
 اليمين، تكرار دائري للمثلث داخل مستطيل والذي إلىمتنوعة، فنالحظ  استخدم الفنان مفردات هندسية

، تكرار متساقط ومتبادل لمجموعة من اليسارالى و. بدوره يتكرر في صفوف وفق تبادالت لونية
نوع من اتجاهات التكرار وهو التكرار الذي يقوم على النظم " أ،ب١١٧شكل "ويمثل . المعينات
نوع آخر " أ، ب١١٨شكل "ويمثل .  وجناحي النسراليبروح الزخرفيةات نبوحدة كل من  لاإلشعاعية

  التكرار البسيط والتكرار المتبادلنالحظ حيث  الدائري ذو الوضعمن اتجاهات التكرار وهو التكرار
 بوضع دائري وحدات زخرفية هندسية ونباتية ووحدات مجردة مستوحاة من أشكال نباتية ورموزل

ناء ونالحظ في أعلى اإل. ناءاإل و)سندم(وسادة الآل من  في زخرفة  وذلكدميةآ وحدات إلى باإلضافة
 تكوين زخرفي قائم فيمثل" ١١٩شكل "أما .  من زهرة اللوتس وبرعمين مرآبةتكرارا متتابعا لوحدة

               . تمثل الروزيت مجردةنباتية زخرفيةلمفردة  لمصفوفة قائمة على التبادل اللوني متوالد التكرارعلى ال
هناك التكرار الحر أو المتناثر في مختلف االتجاهات ولكن وفق األسس والقواعد التي تحكم التصميم و
باإلضافة إلى أن الفنان المصري القديم استطاع ابتكار عالقات تشكيلية مختلفة قائمة ". ١٢٠شكل "

  جزئيًاار بالتراآب سواء آان تراآبًاآالتكر. على التفاعل بين آل من التكرار والنظم اإلنشائية المختلفة
 .  وفي العناصر اآلدميةاإلوز حيث نالحظ التراآب الجزئي في وحدات "أ،ب١٢١شكل "آما في 

  . "٨٠شكل " و"١٢٢شكل " آما في في التكوين الزخرفي لألسرى تامالشبه وهناك التراآب 
 قائمة على تكرار مجموعة من  حيث نالحظ رسم تخطيطي يمثل شبكيةوهناك أيضا التكرار بالتقاطع

 "١٢٣شكل "آما في الدوائر المتقاطعة والتي نشأ من تقاطعها وحدات نباتية مجردة هي الروزيت 
التكرار  "أ،ب٧٥شكل "و" ١٢٤شكل "آما يمثل .  مصفوفة قائمة على التبادل اللونيأيضاثل موالذي ي
             .التكرارية العديدة والمتنوعةباإلضافة إلى غير ذلك من النظم   المحوري الجزئيبالتماثل

 الفنان المصري القديم في  المختلفة وتنوعها وتنوع العناصر الزخرفيةوقد ساعدت النظم التكرارية
تحقيق قيم جمالية في التصميم آالوحدة وذلك من خالل ربط العناصر المختلفة مع بعضها البعض، 

 تنوع  من خاللمتنوعةفة إلى تحقيق إبداعات تشكيلية باإلضا. اإليقاع والتوازن وغيرهاالملمس وو
  ".  ١٢٥شكل  "مفرداته التشكيلية ونظمه البنائية 
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ة                 الهم الفني ا ساعد      عني القدماء المصريين بتمثيل الحرآة في آثير من أعم اتهم       مم في إآساب تكوين
ة      د،   (. التشكيلية نوعا من الحياة والديناميكي وم                 ٢٣٨،  ٢٣٧)١٩٨٠محم الهم تق ة في أعم إال أن اتجاهات الحرآ

م،      على أسس و   ر من               فهي  قواعد معينة ووفق أهداف خاصة به وانين هندسية أساسها الكثي ى ق ة عل  قائم
ة              –المحاور والخطوط الرأسية واألفقية      ال الفني  ويظهر ذلك من خالل التحليل الهندسي للكثير من األعم

ع العناصر التشكيلية               والتي تحكم مسار ال    – وازن من خالل تتب رؤية في العمل الفني بشكل متناسق ومت
  . في التكوين العام وبالتالي تحقيق الوحدة في العمل الفني

ام                    وين الع ه ودوره في التك ه ومكانت إال أن  . فبالنسبة للعنصر اآلدمي يتم تحديد اتجاه حرآته حسب مدلول
دمين عن               الفنان المصري القديم في رسومه للعن      ديم إحدى الق ى تق ه إل اصر اآلدمية عمد في معظم أعمال

ة           ،"ب١٢١شكل   "  السير في حرآة األخرى وذلك بهدف إظهار الجسم       اه حرآ د اتج ى تحدي  باإلضافة إل
  ٩٤)٢٠٠٢إمام، (. وينطبق ذلك أيضا على العناصر الحيوانية. الجسم من خالل رسم القدم من وضع جانبي

من تكوينات الفن المصري تعدد في أنواع الحرآة من خالل أوضاع مختلفة آما يظهر أيضا في آثير 
 "١٢٦شكل "حسب طبيعة التكوين، وهي أآثر ما تظهر في الموضوعات التي تمثل األعمال اليومية 

والتي تعد من أجمل ما اآُتشف في الموضوعات التي تمثل أعمال الحياة اليومية حيث نالحظ آيف أجاد 
ير عن الحرآة من خالل قيام العمال بأعمال الحصاد، فنالحظ اتجاه حرآة الوجه الفنان في التعب

واأليدي والجسم في تتابع متوافق ومتوازن أعطى التكوين إيقاعا متميزا، فهناك من يحصد الغالل ومن 
يجمع ومن ينثر القمح في الهواء ومن يسجل ومن يتولى توزيع الماء ومنهم من يراقب ويشرف على 

  . "١١٢أ،ب،٦٤شكل "الحصاد، آذلك الحال في أعمال 
باإلضافة إلى ظهور الحرآة في المناظر الطبيعية وموضوعات صيد الطيور واألسماك والمعارك 

 حيث نالحظ مدى قدرة الفنان في التعبير عن اتجاهات الحرآة ،والحفالت والطقوس الدينية وغيرها
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  أو حرآة"١٢٧شكل  "جاه الوجه للعنصر اآلدمي من خالل حرآة األيدي واألذرع وات سواءالمختلفة
 والتي تظهر  من العناصرغيرها اتجاه الحرآة في وأ "١٢٠ب،١١٧شكل " األجنحة لعنصر الطيور

 باإلضافة إلى مناظر ،في شكل متناسق ومتوافق مما يحقق قيما جمالية في التكوين آالتوازن واإليقاع
آذلك عمد . ها في الماءتا مختلفا وذلك للتعبير عن حرآاألسماك في النهر حيث جعل لكل منها اتجاه

الفنان المصري إلى رسم مياه النهر بأسلوب زخرفي من خالل مجموعة من الخطوط الهندسية 
مما يعكس قدرة الفنان العالية على االبتكار والتخيل ". ١٢٨شكل "المنكسرة للتعبير عن حرآة المياه 

ينات  في التكوأيضاوتظهر الحرآة     ٨٥٤)١٩٩١عكاشة، (. ائصهاير عن جوهر األشياء وأهم خصوالتعب
 إلى أويسارًا  أويمينًا واتجاهات التكرار المختلفة في التكوين سواء الزخرفية من خالل اتجاه الوحدة 

 تنوع الحرآة الناتجة عن اتجاه األسفلفي  "١٠٣ شكل"، فنالحظ في أو إلى أسفل وغير ذلك األعلى
 "ب١١٤،أ١٠٧شكل "ك ل وآذ.ة الهندسية للداخل واالتجاه الشعاعي للوحدات النباتيةالوحدة الزخرفي

تتنوع  "ب١٠٧شكل " والخارج، بينما في األسفل إلىاللوتس و  الريش المجردةحيث اتجاه وحدات
يتحدد  فمسار الرؤية )الثاني( أما، )ولألا(، حيث اتجاه الحرآة عكسي في اتجاهات الحرآة في اإلناء

دائري وفق عقارب الاتجاه الحرآة ساحة مثلثة الشكل ثالثية المحاور تتفاعل وتتناسب مع وفق م
  .الساعة
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وقد استطاع الفنان المصري القديم تحقيق نظم . يعد اإليقاع سمة أساسية في الفن المصري القديم
 المفاهيم الفنية القائمة على إيقاعية خالبة في آثير من أعماله الفنية، حيث اعتمد على مجموعة من

هذه المفاهيم هي ما يعرف في      ٢٤٦)١٩٨٠محمد، (. معرفة دقيقة وعميقة بالقوانين الهندسية التي ابتكرها
وقتنا الحالي باألسس والقيم الفنية أو القيم الجمالية في التصميم أو العمل الفني، آالتكرار والوحدة 

ين وغيرها، والتي تتحقق من خالل تفاعل مجموعة من العناصر والتنوع والتناسب والتوازن والتبا
  . المختلفة والتي تحكمها عالقات ونظم إنشائية

ويظهر اإليقاع من خالل تكرار وتنوع وتباين الصياغات أو التشكيالت المكونة للعمل الفني سواء 
تكوين من عالقات آانت خطوط أو أشكال، وما ينشأ عنها من مساحات باإلضافة إلى ما يتضمنه ال

قيمة جمالية عالية من خالل ا يتضمنه اإليقاع من وقد استطاع الفنان المصري القديم التعبير عمَّ. لونية
عناصره ضمن تكوينات مبتكرة قائمة على التنوع وترابط العالقات بين أجزاء الشكل الواحد توظيف 

 العناصر مع بعضها وما ينشأ بينها من  حيث أن تفاعلالقات بين الشكل والعناصر األخرى،وترابط الع
  . من اإليقاعات المختلفة سواء آانت إيقاعات خطية أو إيقاعات لونيةعالقات يحدث جمًال

 فان الفنان المصري استخدم نظم متعددة للتكرار بعضها قائم على نسب ثابتة وأبعاد ،وآما ذآرنا
 هذه النظم بعضها يعتمد على أنآما . ق التنوع واألبعاد فيتحقمتساوية وبعضها اآلخر تتغير فيه النسب

هذا التنوع بشكل عام يحدث نوعا من التباين والذي يكون مجموعة من . وحدة تشكيلية واحدة أو أآثر
وبالتالي تتحقق القيمة الجمالية في    ٩٠،٨٩)٢٠٠٢إمام، (، اإليقاعات المتناغمة المتوافقة السريعة والهادئة

والذي يظهر اهتمام الفنان المصري بالطابع  "١٢٩شكل "ك بوضوح في ويظهر ذل. العمل الفني
 اتجاهات من قيمة جمالية من خالل اإليقاع ما يحويه بإظهارالزخرفي حيث نالحظ آيف اهتم الفنان 

 تعدد المستويات آما يظهر في توزيع أوالحرآة آما في األذرع الممتدة ألعلى ومن خالل تنوع 
نالحظ قدرة الفنان " ١٣٠شكل "وفي . "أ١٢٢أ،ب،٦٤شكل "، آذلك في كتاباتالعناصر الحيوانية وال

أحجام وحرآة أنواع وفي توزيع عناصر التكوين وهي الطيور بشكل جيد، وإظهاره للتنوع من خالل 
 باإلضافة إلى التنوع في الخطوط آخطوط الماء وريش الطيور ،الطيور واتجاهات أفرع شجرة السنط

 وغير ذلك، وهناك أيضا أأللوان حيث نالحظ خطوط الماء المنكسرة باللون واألغصان واألوراق
باإلضافة إلى المساحات الصغيرة . األسود والتي تتكرر مع الخطوط السوداء في أجنحة الطيور

الموزعة في التصميم في اتجاهات مختلفة، والتي تحدث إيقاعا متناغما في خلفية ) األوراق(الخضراء 
  .  لونها يحدث نوعا من التباين مع اللون البني واألسود الخاص بأفرع الشجر والطيورنأالتكوين، آما 
ما يتضمنه  من خالل -آما ذآرناو - فيهااإليقاعظهر ي، حيث  بالنسبة للتكوينات الزخرفيةوآذلك الحال

حة وتنوع وتباين في الخط والشكل والمسا مختلفة  ونظم بنائية متنوعةالتكوين من نظم تكرارية
 في آمالونية تباينات وعالقات   ما يتضمنه من إلىباإلضافة األشكالوالمساحات المحصورة بين 
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 في اإليقاع يظهر "٦٦ ،٦٢شكل "وفي  . لونية وخطية للتكوينإيقاعيةحقق قيم ي الذي "١٣١شكل "
على النقطة من خالل التنوع في توزيع التبادالت اللونية لزخرفة الخطوط المنكسرة القائمة ) ولألا(

 وسمك الخطوط الحلزونية والمنحنية أشكاليتحقق من خالل تنوع  )الثاني(، في المربعة الشكل
 والخطوط الدائرية األقواس من خالل اإليقاعيةنالحظ القيم  "١١٥ب،١١٤شكل "وفي . والمستقيمة

ل نظام التكرار  من خالاإليقاع حيث يظهر "١١٩شكل "، آذلك والتكرر اللوني المتبادل بين الزخارف
   . التبادل اللونيإلى باإلضافةالمتوالد للمصفوفة 

  
 االتـــــزان. ٩

الزخرفية ( تكويناته أجزاءحرص الفنان المصري القديم على تحقيق التوازن في جميع 
فال يطغى جزء على جزء أو يثقل أحد جانبيه عن . الجانبية والعلوية والسفلى والوسطى) والتصويرية
ففي عهد الدولة القديمة حاول الفنان المصري القديم . فصل جزء عن باقي عناصر التكويناآلخر أو ي

تحقيق التوازن عن طريق األجزاء الوسطى في التصميم وذلك من خالل وضع عنصر رئيسي بحجم 
محمد، (". ١٣٢شكل "آبير وشغل األطراف بعناصر صغيرة مكملة ومتوافقة مع موضوع العمل 

إلى ) المستطيل( نالحظ في هذا الشكل آيف أن الفنان عمد إلى رسم واجهة القصر آما     ٢٥١)١٩٨٠
فلو ". حورس"اليسار قليال عن منتصف المساحة وذلك لتحقيق التوازن بينها وبين امتداد ذيل الصقر 

إلى الجهة ) بالنسبة للتصميم آكل(قام الفنان بوضع هذا المستطيل في المنتصف لتحرك مسار العين 
آما  .وتمثل هذه اللوحة في أسلوبها الزخرفي القوة والبساطة في التعبير. نى فقط فينعدم التوازناليم

اعتمد الفنان المصري في تحقيق التوازن في معظم أعماله الفنية على بعض القوانين أو النظم اإلنشائية 
شكل "ل التقريبي ، ونظام التماث"أ،ب١١٧أ،ب،٧٥شكل "و" ١٣٣شكل "  المحوري التامآنظام التماثل

  ."٦٩، ٤٤شكل "و" ١٣٤،١٣٥
وقد تطور الفنان المصري القديم بعد ذلك إلى تحقيق التوازن من خالل تقسيم المساحة عن طريق 

، وتوزيع هذه التقسيمات )قانون المتعامدين (المحاور والخطوط الرأسية أو األفقية أو االثنين معا
تسعت أساليبه أالبتكاريه في تحقيق التوازن حيث صاغ ا"ثم  ".١٣٦شكل "   توزيعا جيدا متناسبا 

عالقات هندسية تربطه من قوانين وأعماله في تكوينات هندسية من خالل إطارات تحده من الخارج و
 تعتمد على المحاور المتوازية والمتقاطعة والمائلة، مما ساعد في  والتي    ٢٥٢)١٩٨٠محمد، (، "الداخل

 آما استطاع تحقيق التوازن "أ،ب٩٠شكل "المكونة للعمل الفني توزيعا جيدا توزيع الوحدات التشكيلية 
عن طريق التنوع في الشكل والحجم والملمس واللون لعناصره التشكيلية وذلك من خالل التوزيع الجيد 

  .  لها
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عاني وخواص تتميز الخطوط في الفن المصري القديم بقوة تعبيرية من خالل ما تتضمنه من م

فهي تعكس ما تتناوله من موضوعات من خالل نوعيتها وقوامها . للموضوعات التي تعبر عنها
والمتتبع للفن المصري القديم يلمس قدرة الفنان في فهم وإدراك واستخدام الخط مما يساعد  .واتجاهها

مالية في العمل ومنها آما ذآرنا على تنظيم وربط العالقات التشكيلية في التصميم آكل وتحقيق قيم ج
وقد استخدم الفنان المصري في بعض األحيان خطوطا صريحة            ٨٨)٢٠٠٢إمام، (. اإليقاع الخطي

قبل أن يعكف على ) Outlines(واضحة، آما اتجه إلى تحديد الخطوط أو الحدود الخارجية للعناصر 
 أو مساحة ما من حدود تكون فاصلة فالحدود الخارجية هي ما يحيط بجسم . "رسم معالمها وخصائصها

   ٨٨٨)١٩٩١عكاشة، (". بين أي منها وبين الفراغ سواء آانت فواصل خطية أو فوارق لونية
وقد آان الفنان المصري القديم غالبا ما يستخدم اللون األسود واألحمر المائل للبني في تحديد األشكال 

لمستخدمة في المساحة المحددة بالخط الخارجي ة اللون اجالمكونة للتصميم أو التكوين وذلك حسب در
ومن ثم أصبح هذا األسلوب المتبع في الرسوم    ١٠٠)١٩٧٦صدقي، ( .سب العالقات اللونية في التصميموح

حيث أن . هذا الفنالزخرفية والتصويرية بما فيها من عناصر تشكيلية مختلفة، سمة أساسية من سمات 
فهو فن آان يقوم بصفة أساسية . عمل الفني في الفن المصري القديمتحديد األشكال يعد أولى مراحل ال

  ٩٩، ٦٢، ٤٢)١٩٩٧بيك، (. "١٣٥،أ،ب١٣٠،١٣١، ٤٥ شكل"و "١٣٧شكل  "على فكرة الخط المرسوم
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 الشـفـــافيـة. ١١

رسم جسد المرأة إلى عمد  ري القديم، فقدتظهر هذه السمة واضحة في بعض أعمال الفنان المص
" ١٣٨شكل "حه من خالل الثياب مما يوحي بنوعية القماش المصنوع منه الثوب والرجل وتوضي

 والتي من الطبيعي أال تراها العين –رسم األجزاء المستترة في ماء النهر آما . "١٣٧ب،١٠٦شكل "و
 ظاهرة وواضحة آقوائم فرس النهر واإلوز، واألسماك في عمق النهر والتي تظهر من خالل رسمه –

نه عمد أآما ". ١٣٩شكل "ة من السطح، وأيضا رسم األرجل واأليدي من خالل ماء النهر وآأنها قريب
، ٩٥٩)١٩٩١عكاشة، (  .إلى رسم الصناديق المغلقة وقد بدت من خاللها الحلي والعقود وغيرها من المقتنيات

ي القديم، والتي ترتبط بمفهوم المنظور الخاص لدى الفن المصر -وتهدف هذه الشفافية آسمة      ٩٦٠
 إلى رغبة الفنان المصري في إحداث تأثير زخرفي في - باإلضافة إلى ما تعكسه من قيمة جمالية

  ٣٧١)١٩٨٠محمد، ( .بعض المساحات وإبراز العالقات الجمالية التي تخدم التكوين العام
  

 ه الرمزيةمدلوالتن واللو. ١٢
 بذلك جدران المقابر والمعابد واألعمدة بما عني الفنان المصري القديم باأللوان عناية فائقة، وتشهد

وقد استخدم الفنان المصري األلوان التي آان يستخلصها من  .عليها من نقوش زخرفية ورسوم ملونة
عادة ويعالج هذه األلوان بطرق مختلفة، وآان     ٥٨)١٩٩٨شكري، (. آاسيدألمواد طبيعية ومواد معدنية آا

انه آان يستخدم وسائط مذيبة والصقة لتثبيت هذه األلوان آالصمغ ما يمزجها بالماء باإلضافة إلى 
  ٩١-٨٨)١٩٨٠محمد، (. والورنيش وشمع العسل، ونادرا ما يستخدم زالل البيض آوسيط مثبت

 من عناصر التصميم أو التكوين في العمل الفني، فقد عمد الفنان  هامًاولما آان اللون يعد عنصرًا
والتي آان الغرض من استخدامها في البداية هو "إلى استخدام األلوان المصري القديم منذ بداياته 

آانت الرسوم " نقادة األولى"و" دير تاسا"ففي          ٢٢)١٩٨٢عثمان، ( ."مكانإلمحاآاة الطبيعة قدر ا
 نقط محفورة وتمأل بطينة بيضاء اللون، مما يدل على أن اللون أوعلى األواني تنفذ بخطوط محفورة 

إبراهيم (". ١٤٠شكل " هو الذي آان يستخدم في بداية هذه الحضارة لتلوين سطوح األواني األبيض
سمر ضارب أفقد آانت الرسوم على الفخار ملونة بلون " نقادة الثانية"أما في          ٦١)١٩٩٢، وآخرون

مرة و  الضارب للحاألسود واللون األخضربيض واللون ألإلى الحمرة، آما استخدم آل من اللون ا
ثم تطور مفهوم اللون والهدف منه بعد ذلك لدى الفنان         ٢٢-٢١)١٩٨٢عثمان،( .سود الضارب للزرقةألا

 عالية تنعكس  وزخرفيةن من قيمة جماليةاو يدرك على مر العصور ما تتضمنه األلأصبحذ إالمصري، 
، عالوة على ما ي خاصحتويه من مدلول فلسفي رمز ما تإلى باإلضافة على الشكل العام للتكوين

 .رابقمتعكسه من رونق وزهاء وتناغم وذلك بالنسبة الستخدامها الغالب في األماآن المظلمة آجدران ال
 متناغم وإيقاعسلوب منظم أ في معظم تكويناته الزخرفية ورسومه بايستثمرهخذ أف   ٥٨)١٩٩٨شكري، (

   .يحدث انسجامًا في النفس
  

م في معظم صياغاته التشكيلية يتناول مجموعات لونية معينة، غالبًا ما وقد آان الفنان المصري القدي
 باستخدام –  الثانوية وبعضًا من درجاتهمااأللوان ومجموعة األساسيةلوان ألتنحصر في مجموعة ا

 التي األلوان وتتمثل أهم .بيضألسود واألضافة إلى اللونين اإل با-األلوانعملية الخلط والمزج بين 
  : الفنية في آل منأعمالهنان الحضارة المصرية القديمة في معظم تناولها ف
  
  
  

  اللون األسود ) أ
    ٩٣)١٩٩٧بيك، ( .وهو مستخلص من الكربون المستخرج من السناج المتخلف من احتراق بعض المواد

 وآان اللون األسود.  خام المنجنيز، وهو موجود في ارض سيناء بكثرةأوآما يستخرج من فحم الخشب 
 في تحديد األشكال المختلفة من استخدامه إلى باإلضافةيستخدم في تلوين الشعر والحواجب والعينين 

  . "١٣٨، ١٣٥، ١٠٨شكل "  وحيوانية ونباتية وهندسية وغيرهاآدميةعناصر 
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 )وقد عثر عليه من عهد األسرة الرابعة (واسُتخدم مزيج األسود واألبيض لتحقيق درجات الرمادي
. "١٣٥، ١٢٧ب،١٠٦شكل  " الطيور وللتعبير عن طيات الثيابأجنحةمت في تلوين والتي استخد

شكل " آما استخدم الرمادي الضارب للزرقة آخلفيات للرسوم   ٦٠)٢٠٠٣علي، (  ٨٩٨)١٩٩١عكاشة، (
  . "١٣٧،أ١٠٦

وفي " أنوبيس"األسود هو لون البعث والحياة الخالدة واستخدم بكثرة في الموضوعات الدينية فهو لون و
  ٨٠)١٩٨٠محمد، (. خضرألسود معادل في استخدامه مع اللون اأبلون " أوزيريس"بعض األحيان ُيرى 

  
  األبيضاللون ) ب

عرف استخدامه في     ٨٩٧)١٩٩١عكاشة، ( ." الطباشيريأوويعرف عادة باللون األبيض الجيري "
 أو  آبريتات الكالسيومأووم  ويتكون اللون األبيض عادة من آربونات الكالسياألسراتعصر ما قبل 

  اللون األبيضوغالبا ما يستخدم     ٥٢)٢٠٠٣علي، ( .)آربونات الكالسيوم والماغنيسيوم(معدن الهونتيت 
وعن طريق  . الثامنة عشراألسرة عهد أواخر وذلك في "٤٥ب، ٤٤شكل " في تلوين الثياب، وآخلفيات

 الشفافيةنان المصري الحصول على درجات من  استطاع الفخفيفةاستخدام اللون األبيض في طبقات 
 مع اللون األبيضآما آان يخلط اللون . "١٣٨، ١٣٧ب،١٠٦شكل "  وذلك حسب ترآيزهواإلعتام
  . الحيواناتأنواع الفاآهة وبعض أنواع النساء وبعض أجساد لتلوين األصفر
ن وعادة ما يكون لون صالة وهو رمز يمثل ثياب الكاهألهو لون مقدس يعبر عن النقاء وا واألبيض

للتاج " انه يعد رمزا إلى باإلضافة. آما انه رمز للسعادة واالنتصار والحظ الموفق" أوزيريس"رداء 
  ٨٥)١٩٨٠محمد، (. تاج الوجه البحري" األبيض
  
  اللون األحمر) ج
ن المَ "     نع م رَّويص ين  ♦(ochre) ةغ ي الط راء وه ر الحم ك، ( ."األحم ارة     ٩٣)١٩٩٧بي و عب ن وه ع

م        ا باس رف أحيان وان، ويع ي ارض مصر آأس وفرة ف د ب ي، ويوج د الطبيع يد الحدي ت(أوآس     ).هيماتي
ي، ( مراء            ٥٦)٢٠٠٣عل راء أو الس رة الحم د المغ ارب  (وتع ر الض ىاألحم ود إل ي أو األس ن )  البن م

ة       أو األساسية األلوان   ون مصر القديم ائدة في فن ذا  وظل     ٨٩٧)١٩٩١عكاشة،  (.  الس ون  ه رة   الل يستخدم لفت
 وفي   "٩١،  ٤٤شكل  "  الرجال أجساد في تلوين    أحياناتستخدم المغرة الحمراء     .طويلة على مر العصور   
والرسوم   "١٣١شكل  " وفي تلوين المالبس والوحدات الزخرفية      "١٣٧شكل    " تحديد األشكال المختلفة  

ي والمجوهرات ر عن الحل ي تعب د . الت ا بع د ظهرت فيم واعوق ون  أخرى أن ينا األحمرمن الل  آالتراس
وين                مالمحروقة وهي طينة مت    ز لتك اسكة مكونة من هيدروآسيد الحديد، والتي آانت تستخدم مع المنجني

ض   ي بع تخدم ف ذي اس ي ال ون البن انالل وين األحي ي تل اد ف الأجس كل "  الرج  ٤٥،٦٤ش
اللون   أخرى أحيانوالذي في   . "١٣٨ب،١٢١أ،ب، ادة ب وين   ألصفر ا أو األبيض  آان يخفف ع ك لتل  وذل
اد اءأجس كل "  النس ى باإلضافة. "١٢٧،ب١٠٦ش تخدام إل واع اس ون أخرى أن ن الل ر م أحمر األحم  آ

وآر  أل األحمر اإلى باإلضافة. " والبرتقالياألرجواني اللون إلعطاءالكاديوم والذي يعالج بطرق خاصة   
   ٩٣)١٩٩٧بيك، ( ."من اوآسيد الحديديك المائي الطبيعيوالذي يصنع 

وآان . تاج الوجه القبلي" التاج األحمر"ويعد اللون األحمر لونا ملوآيا يرمز للنصر فلقد آان لونا يميز 
آما انه في نفس الوقت يدل على االنقالب والعصيان فهو لون .  الشمسلكائن لونا األحيانفي بعض 

التي تتضمن معان شريرة  العناصر المتمردة في التكوين والكلمات أو الوحدات نأ حتى واألذىالتمرد 
      ٨٣)١٩٨٠محمد، (. األحمرآانت تلون باللون 

  
  األصفراللون ) د

ة الصفراء وهو الطينة النوع األول هو المغرَّ.  نوعين من اللون األصفرالمصريون القدماءاستخدم 
 من األصفرويعتبر هذا النوع من اللون . الصفراء، والتي هي عبارة عن اوآسيد الحديديك المائي

  .  والسائدة في مصر القديمة وقد استخدم منذ عصر ما قبل األسراتاألساسيةاأللوان 
                                                 

ا من األحمر واألصفر      ) طـَفلـَة أو طـَفـل (، وهي عبارة عن طينة      "الُمغَرة"، وتلفظ أيضا    (ochre)" المغرة "♦ درج لونه مليئة بأآسيد الحديد يت
  ٤١١)١٩٨٧آبا، . (إلى األصفر المحمر إلى البرتقالي الداآن إلى البني الفاتح
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د  )معدن األوربمنت  (أما النوع اآلخر فهو األصفر المعد من آبريتوز طبيعي بالزرنيخ           والذي يعتقد انه ق
  ٥٤،٥٣)٢٠٠٣علي، ( .  الثامنة عشرةاألسرة، وقد استخدم في عهد بإيرانُجلب من ما يعرف اآلن 

 وبعض التكوينات "٩١، ٤٥شكل " وقد استخدم اللون األصفر في تلوين المالبس وبعض الخلفيات
 المادة الخالدة -وهو اللون المعبر عن الذهب  واإلشراق هو لون النور األصفروقد آان اللون . الزخرفية

الكائنات يستخدم في تلوين جسد  أحيانالذا آان .  وذلك للداللة على المكانة والسمو والقدسية-التي ال تفسد
 انه آان إلى باإلضافة في تجسيد قرص الشمس أحيانا   آما آان يستخدم  ٨٤)١٩٨٠محمد، (. األسطورية

 المغرات أنواع المعدة من األلوانوقد آانت هذا، .  أو الخرطوش"لجهليإلا"يستخدم في تلوين خلفية 
. لف في حدتها حسب الكمية المذابة منها في الماء الصفراء تختأو السمراء أوالثالث سواء الحمراء 

         ٨٩٨، ٨٩٧)١٩٩١عكاشة، (
  
  األزرقاللون ) هـ
 استخدام لهذا اللون في عهد أولوقد آان .  مختلفة من اللون األزرق في مصر القديمةأنواععرفت    

   .الجنائزي" معبد منكورع" الرابعة في عصر الدولة القديمة وذلك في األسرة
رباعي  ( مادة مبلورة زرقاء مكونة عادة من مرآبات النحاس الزرقاء مناألزرقستخرج اللون وي

األزرق " أو (indigo) "بالنيلة"عرف والتي ُت    ٨١)١٩٨٠محمد، (  والكالسيوم،)سالسيالت النحاس
أبو الفتوح ( ٥٧،٥٩)٢٠٠٣علي، ( ٤٦)١٩٩٠ألدريد، (.  الصبغات الطبيعية التي تم اآتشافهاأولى وهي تعد ."المصري

 بما – عجينة الرمل إضافة من أيضًاآما تستخرج هذه المادة         ٩٨)١٩٧٠نظير، ( ٢٢٥)١٩٩٧، )ع.ث.ت.ع.م(
وهناك . ويعرف هذا اللون بأزرق الكوبلت.  الكوبلتإلى والصوديوم –تحويه من مرآبات السيليكا 

شكل "  رق في تلوين التكوينات الزخرفيةويستخدم اللون األز.  الضارب للسواداألزرق اللون أيضا
 تلوين الخطوط المنكسرة المعبرة عن إلى باإلضافة والرسوم التي تمثل الحلي والمجوهرات "أ٩٧،١٠٥

آما . ، حيث ساعد اللون األزرق فوق األرضية البيضاء في التعبير عن شفافية المياه"١٣٩شكل " المياه
شكل " سرة الثامنة عشرة وذلك في تلوين خلفيات المناظراستخدم األزرق الفاتح في منتصف عهد األ

  باللون األزرق الالزورديإحساسًا، حتى انه آان فوق جدران الحجر الجيري يعطي "١١٢،أ١٠٦
حواس، ( ،لحماية من الشرورخصوبة والل هذا اللون آان يرمز أنويعتقد      ٨٩٧)١٩٩١عكاشة، ( .الباهت
  ١٠٠١)١٩٩١عكاشة، ( .د رمز للحداأحيانا وهو ١٦)١٩٩٩
  األخضراللون ) و
ادة "ويعتبر من األلوان الهامة، وقد استخدم في عصر ما قبل األسرات في حضارة                     ة  نق وهو  ".  الثاني

رَّ               اء والمغ ة الزرق ادة الزجاجي يط من الم ا . ة الصفراء  عبارة عن خل ات           وأحيان يط من مرآب د من خل  يع
وين      وقد خ .النحاس وعجينة الرمل والصوديوم    ون في تل ذا الل ردي   أوراقصص ه   الشجر وأحراش الب

كل " ر "١٣١، ١٣٠،أ،ب١١٢ش رابين الخض ار،  وات وق ض األزه افة وبع ى  باإلض ض  إل وين بع  تل
ة                    ا من خرزات وأحجار آريم ا به ل م . الوحدات الزخرفية وبعض عناصر القالئد واألساور وذلك لتمثي

ى     خاص عل وم األش ي رس ان ف ي بعض األحي تخدم ف ا اس رديآم ت وأوراق الب ون  . التوابي ز الل ويرم
ان يستخدم آرمز في                   إلىاألخضر   ذلك آ ات والشباب والصحة، ل  الحياة األبدية وازدهار الحياة في النب

   ٥٢)١٩٩٧عطية، ( ٨٢)١٩٨٠محمد، ( ".آمون" و"٥٠شكل " "أوزيريس" مثل األسطوريةالكائنات تلوين بعض 
  
   واللون الوردياللون البني) ز
وق                 لحصول على اللون البني   يتم ا و ون األحمر ف ة أو بوضع الل  بواسطة أحد أنواع أآسيد الحديد الطبيعي

د                     .خلفية سوداء  ونين األبيض واألحمر أو من أحادي آبريتي ط الل ويتم الحصول على اللون الوردي بخل
    ٦٠)٢٠٠٣علي، ( .وقد استخدم بشكل واسع في عهد األسرة الثامنة عشرة. الزرنيخ

  
  لون الذهبيال) ح

لعب دورا هاما في صناعة األثاث المصرية القديمة حيث   بكثرة في الحضارةخدم اللون الذهبيـُاست
 التكوينات الزخرفية إلى باإلضافة والعروش والعربات الملكية، "١٠٨،١٣٣شكل " والتوابيتوالحلي 

      ٢٤)١٩٤٨، يوسف ومصطفى( .ويتم استخراجه عادة من مسحوق معدن الذهب. على جدران المعابد والمقابر
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ة،              آما   استخدم الفنان في الحضارة لمصرية القديمة بعض الخامات الطبيعية والصناعية آقيم لونية جمالي
و      األرجواني آاللون  ) المينا(خدمت ألوان المعادن واأللوان الزجاجية      اسُتف ز ا واألصفر واألبيض والترآ

ة        واألحمر القاني واألزرق الفيروزي وغيرها في       . زخرفة وتلوين الحلي الذهبية والمجوهرات الفرعوني
ذلك ُتآ ة    اس به الكريم ة وش ار الكريم وط واألحج ذهب المخل ذهب وال ة -خدام ال يم لوني ن ق ه م ا تمثل   بم

ة وهرات  – ورمزي ي والمج ي صناعة الحل اغم ف يق متن ي تنس كل "  ف ا ،"أ،ب٨٧،١٢٤ش ذهب  كفهن ال
ل      ( والفيروز   ،للدفء والذي يرمز    )والبني األحمر(العقيق  و ،والذي يرمز لألبدية   اتح أو المائ األزرق الف

د،    )للخضرة ن الحس ة م ن والحماي ظ الحس وبة والح ز للخص ذي يرم الزورد  وال ) داآناألزرق ال( وال
ذي  ن،     وال ظ الحس وبة والح ا للخص ز أيض اقوت يرم ر(والي رد ) األحم ر(والزم ل  األخض  أو المائ
ذي  ) األزرق الناصع  (رمز للسعادة والمرح، والفلسبار         تي  ت  وال )البنفسجي (، واألماتيست    )لألزرق وال
  ٥٢)١٩٩٧عطية، (٢٦)٢٠٠٥، افعيالش( ٨٢-٦٨)١٩٨٩ألدريد، (. للخصوبة والحظأيضا يرمز 

  
لوانه وفق األشياء المصورة في الطبيعة دون اعتبار أ ما يختار وقد آان الفنان المصري غالبًا    

 عن استخدام الظالل أعمالهرجع ابتعاد الفنان المصري في معظم وي.  التدرج اللونيأوللظالل 
 تتغير أن من الممكن لأللوان الدرجات المختلفة أنباستخدام اللون الواحد الخالي من تدرج العتقاده 

 انه إال.  الفنان المصري من ثبات األلوان والعناصر من اجل الخلودإليهوتزول وهو عكس ما يهدف 
محاوالت باستخدام الظالل اللونية والتي ظهرت في عصر الدولة الحديثة في عهد آانت هناك بعض ال

  ٢٠٠، ٩٨)١٩٧٦صدقي، ( ٥٨)١٩٩٨شكري، (    .  التاسعة عشرةاألسرة
ه                          الي، حيث تعكس عالقات الي ع ة بحس جم ه اللوني ار مجموعات ديم في اختي ويتميز الفنان المصري الق

ى آما استطاع بفطرته الواعية الوصول       . وقعه في النفس   و أثرهاللونية اتساق وتناغم وجمال له        بعض   إل
وني   والمعروفة  األلوانالنظريات في علم     اين الل ان المصري     في عصرنا الحالي آالتب  حيث استخدم الفن

وة   آالمجموعات اللونية المتباينة في معظم تكويناته الزخرفية ورسومه     التباين الناتج عن االختالف في ق
اتج عن      ،)chromaالكروما (   أو) valueالقيمة ( اللونفي ضاءة إلوضعف ا اين الن ى التب  باإلضافة إل
ةاالختالف احات اللوني م المس ي حج ة  ، ف درجات اللوني ة وال ة الفاتح درجات اللوني تخدامه لل نالحظ اس  ف

ًا  ة جنب ىالداآن بإل ون .  جن ان يضع الل ب األخضرفك ون بجان ر الل ه وقيمتاألحم د حدت داآن لتزي ه،  ال
ون  ان  األزرقويضع الل ا اللون داخل بينهم ذي يت ر وال الي المحم ون البرتق ب الل يض بجان ود األب  واألس

  .عطائهما مزيدًا من التوهج والزهاءإل)  محايدةآألوان(باستمرار 
 ثم يعالج بعد ذلك العناصر فوق األصفر أو الفاتحة آالرمادي األرضياتآما آان الفنان المصري يختار 

شكل "  المتباينة والمتناسقة مع بعضها ومع خلفية العملاأللوانية بمجموعة متنوعة من هذه الخلف
  ٨٨،٨٦)٢٠٠٢إمام،( ."١٣٨شكل "و" ١٤١

يستخدمون في صناعة وترصيع الحلي والمجوهرات قاعدة غالبا ما آما أن القدماء المصريين آانوا 
والفيروز ) األحمر(تكون من العقيق ثالثية آالسيكية لتنسيق مجموعاتهم اللونية، وهي عادة ما ت

  ٧٣)١٩٨٩ألدريد،( ). الداآناألزرق(والالزورد )  المخضراألزرق(
وقد استطاع الفنان المصري القديم من خالل ما سبق، باستخدامه للمجموعات اللونية المميزة وتنظيمها 

) ن التنوع والتباينالناتج م (آاإليقاعوفق عالقات لونية خاصة، تحقيق مجوعة من القيم الجمالية 
    ."١٤١، ١٣٨، ١١٢، ٨١، ٦٣ب،٢٠ شكل" التالية األشكال ويظهر ذلك جليًا في. والوحدة واالتزان

  العناصر الزخرفية في الحضارة المصرية القديمة •
ون     ارة ونحت وتصوير وفن ن عم ًا م كيلي عموم ن التش االت الف ديم مج ان المصري الق اول الفن تن

ى  إ      . تطبيقية ة             إحساسه  من خالل      نتاجه الفني   وقد أضفى عل ار دق ى االبتك ه عل ال وقدرت الي بالجم  الع
اقة  ذوق وعمق الحس ورش لوبال وظيفياألس الي وال انبين الجم ين الج ع ب ا جم ان . ، آم ان الفن ا آ ولم

ات المتنوعة والتي تتضمن                       ه من خالل مجموعة من التكوين المصري القديم يترجم انفعاالته وتعبيرات
ن التشكيلي،       وألوانآتابات وزخرفية مختلفة رسومًا وعناصر   ادين الف ى خوضه مختلف مي ، عالوة عل

ائرهم        إلى ذلك   أدىفقد   ك من خالل عم ونهم التشكيلية وذل  تداخل هذه التكوينات مع مختلف مجاالت فن
  . وغيرهاوأدواتهمالمدنية ومعابدهم وقبورهم ومنتجاتهم 
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ة رسوم             غالبًا ما يطلق على تكو     هومع هذا، فان       ديم آلم ن المصري الق .  تصوير  أو نقوش    أوينات الف
ًا من الصحة،           أنوعلى الرغم من     ا  إال هذه العبارة تحمل جانب ًا       أنه ام  ال تقف عائق ين بدراسة     أم  المهتم

ة                      ذه الحضارة من عناصر زخرفي الفنون الزخرفية في حضارة مصر القديمة من الكشف عما تحويه ه
ة مجاالتهم       وأسس ونهم الزخرفية من قواعد   متنوعة، وما تقوم عليها فن     ك في آاف فية، وذل اهيم فلس  ومف

  .      الفنية من عمارة وتصوير وغيرها
 أسلوب  رسوم يتم صياغتها وتشكيلها وفق قواعد خاصة بغض النظر عن           إالفالفنون الزخرفية ما هي     

وين     ديمة   في الحضارة المصرية الق    فن التصوير و .التنفيذ وعن السطح موضع التنفيذ     غالبًا ما يظهر آتك
ى  باإلضافة  والنباتية والهندسية    اآلدميةزخرفي يتضمن العديد من المفردات التشكيلية منها         ات  إل ،  الكتاب

ة            فال ة والكتاب ين التصوير والزخرف ا ب تم       جمع م ان ي دى الفن ار     ل ى اعتب ا عل ة لبعضها       أنه  عناصر مكمل
د، ( .ن عناصر التكوين   الزخرفة والكتابة يعدان م    أنالبعض، فضال عن     ى ان         ٦٥،٥٤)١٩٨٠محم بعض      حت

ه جزاء العناصر في التكوين  أتراصف بعض   وصف  العلماء   ى عزى   ُيبأن ديم     إل ان المصري الق ل الفن  مي
ي،    أيقوم بصياغة معظم عناصره ب   فهو     ٨٦٢،٨٦٠)١٩٩١عكاشة،( . االتجاه الزخرفي  إلى سلوب وطابع زخرف
ى ضافة  إلبا ى تحقيق ت           استخدامه لنظام ا     إل ذي ساعده عل ة في       كامل زخرفي   لصفوف وال ة جمالي  وقيم

             ١٣٩،١١٤ )١٩٨٠محمد،( .التكوين
آما انه عند تناول معظم التكوينات الفنية للفن المصري القديم بالدراسة وتلخيص ما تتضمنه 

لتها الفردية من  حاإلى هذه العناصر تعود أن نالحظ فإننا عناصر تشكيلية، أوموضوعاتها من وحدات 
فكل جزء في .  مفردة زخرفية يمكن استخدامها في العديد من التشكيالت الزخرفيةأوحيث آونها وحدة 

  ٨٠)٢٠٠٠سرور،( .العمل هو بمثابة عنصر زخرفي له تعبيره الخاص
 األسس فان اهتمام الفنان المصري القديم بالتكوين الزخرفي ساعده في وضع ما سبقباإلضافة إلى 

، وآيف يوافق مسارها من حيث األشكال لحرآة مسار العين في رؤية إدراآهرفية لفنه من خالل الزخ
 آالتماثل اإلنشائية المختلفة واستثمار نظم التكرار والنظم واإليقاعات واأللوان األحجامالتباين في 

   ١٣٢)١٩٨٠،محمد( .وغيرها، آل ذلك آما ذآرنا وفق قواعد مدروسة هدفها خدمة معتقداتهم الدينية
  

    تعد العناصر الزخرفية في عصر ما قبل التاريخ حلقة أساسية هامة تمثل تطور الفنون الزخرفية في 
 من زخارف ذلك العصر لم تزل تستخدم في مختلف ًاالحضارة المصرية القديمة، حيث أن آثير

  . العصور الالحقة التي مرت بها الحضارة المصرية
 حيث تمتاز  والتكوينات،األشكال بأبسطلقديم في صياغة مفرداته الزخرفية بدا الفنان المصري ا"وقد 

 ثم اخذ يسير .بعض هذه العناصر الزخرفية في بدايتها بالتحوير سواء آانت آدمية أو نباتية أو هندسية
 وحدات وتكوينات إلى من خاللها أو التنويع واالبتكار في درجات من التطور، تدرج بها إلىمضطردًا 

ى توزيع عناصره وقد حرص الفنان المصري عل     ٢١)١٩٩٧عفيفي،( ٣٣)١٩٤٩يوسف وخفاجي،( ".عبةمتش
 باإلضافةعلى تنسيق اتجاهات الحرآة في تكويناته، و بينها من فراغات بشكل جيد، المختلفة وما ينشأ

 أدواته استخدمها في تزيينالتي     و ٨٤٩)١٩٩١عكاشة،( . الخصائص الزخرفية للعناصرإبراز إلى
  .  ره ومعابده وغير ذلكابقموأوانيه ومالبسه وحليه وأختامه وأثاثه وأعمدته وجدران 

  
   العنـاصـر الهنـدسيـة ) أ

وتعد النقطة والخط . برع الفنان المصري القديم في صياغة العديد من التكوينات الزخرفية الهندسية    
 ما يحويه آل منهما من إبرازشكيالته حيث استطاع  العناصر الهندسية التي تناولها الفنان في تأولى

  .خصائص زخرفية
 اعتمد الفنان في تكويناته الزخرفية الهندسية على تكرار مجموعة من النقط األولىففي العصور 

آذلك و بأنواعها  والمنكسرة والمنحنية بأنواعها آالخطوط المستقيمة(hachures) والخطوط المختلفة
، ٢٣-٤/١جدول  "السطوح المختلفة وعلى  المتنوعةموضاعاتهفي زخرفة دمها ، آما استخالمتقاطعة

حيث عمد الفنان " ١٤٢شكل  " ويتضح ذلك فيوتمتاز تكويناته في هذه الفترة بالبساطة والتنوع ".٢٦
 آمفردة زخرفية قائمة على مجموعة من النقط والخطوط مناظر القوارب في نهر النيل صياغة إلى

عبارة عن تبادل بين قارب ) العلوي(فالصف . بتوزيعها وفق نظم التكرار المتبادلالمختلفة وقام 
 ووحدة تشبه الراية، )شجرة الموز ( النباتاتإحدىومجموعة من األقواس المتتابعة وتبادل آخر بين 
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يلي ذلك تكرار بسيط . يحوي تبادال بين صياغة ثانية لقارب وشريطين هندسيين) السفلي(بينما الصف 
   ١٠٢،١٠٠)١٩٨٧السيد،( .ريط من خطوط منكسرةلش

 ) العلوياإلطار(والكرانيش )  السفلياإلطار (األفاريزقدرة الفنان المصري على زخرفة وتظهر 
إما مفردة أو ضمن تكوينات  بصياغات متنوعة بسيطة واألشرطة والجدران واألواني والمالبس

  خطوط مائلةأو ) وراسية ومتعامدةأفقية (قيمةخطوط مستوتعتمد هذه الصياغات على . زخرفية مختلفة
 ويتضح  المختلفةوذلك باستخدام نظم التكرار الهندسية، األشكالوبعض  ونقط  منكسرةأو متقاطعة أو

يمثل أقدم هذه الزخارف الهندسية والتي شاع استخدامها على مر  الذي "١٤٣شكل "آل من، ذلك في 
، والتبادل بين الخطوط )األعلى(ية على أبعاد متساوية نالحظ تكرار الخطوط الرأسحيث  ،العصور

-٤/٢٤جدول "، وأيضا ، والتبادل بين الخطوط الرأسية والمائلة)الوسط(الرأسية والخطوط المنكسرة 
ضمن تكوينات زخرفية وصياغتها  المفردات الهندسيةبعد ذلك تطوير هذه الفنان ثم استطاع . "٢٥

من قد ظهر و". ١٤٤شكل "آما في التقسيمات اللونية المتباينة  -كرار جانب نظم التإلى -مبتكرة تعتمد
آما في " التقسيمات"شائع في الحضارة المصرية القديمة ُيعرف بزخرفة زخرفي طراز هذه التكوينات 

ويالحظ في جميع التصميمات السابقة التنوع في نظم التكرار المختلفة وفي سمك  "١٤٥شكل "
   .واإليقاعوالتباين في المساحات والمجموعات اللونية والقيم الملمسية  الخطوط والتنوع وأطوال

القائمة على وجدران المعابد الكورنيش و اإلفريز الفنان المصري القديم استوحى زخارف أنعتقد وُي
  النخيل بالحبالأغصان من الشكل النهائي الناتج عن ربط ،"١٤٣شكل " الخطوط المستقيمة والمائلة

 تستخدم األغصان، حيث آانت هذه  ونسيجي بشكل متقاطعأغصان نخيٍل أخرى من أسفلمن أعلى وب
بعض  الفنان زخارف بعض التيجان و آذلك استوحى".بأ،١٤٦شكل "البناء جدران في تثبيت وتقوية 

 النخيل بأغصانالذي تمت تقويته ( من سعف النخيل الذي آان يترك مكشوفًا فوق جدار البناء الكرانيش
 حيث ظهرت في عهد  زخارف الكورنيش والتيجانأولى" أ١٤٧شكل "ويمثل ). يته بالطينثم تغط
تقسيم المساحة بمجموعة من قائمة على وهي  ،"منكورع" الرابعة على التابوت الحجري لـاألسرة

وقد استمر استخدامها . (ribbing)" التضليع"الشرائط الطولية المحدبة الرأس وتعرف هذه الطريقة بـ
   98-100, 103(Petrie, 1999)  ".ب١٤٧شكل "د األسرة الثامنة عشر آما في لك إال أنها تطورت في عهبعد ذ

   
  و أ" الَسفل" عرف بـ والتي ُت الجدرانأسفل هندسية تزين  تشكيالت زخرفية ذلك، هناكإلى باإلضافة    

 من رض إلى حد معلوم يالصق األ، والتي آانت في عصر الدولة القديمة عبارة عن شريط"رةَزالَو"
 من  أفقيا شرائط متوازيةأووقد آان إما شريط من لون واحد  . ثم تبدأ بعد ذلك الرسوماتلون داآن

 آالخطوط  عليه الزخارف فيما بعددخلتُأتدرج إلى أن ، ثم "أ١٠٦شكل "و "١٤٨شكل  " مختلفةألوان
حيث يمثل  "١٤٩شكل  "ن،ويظهر ذلك في آل م.  وغيرها والمنكسرة في هيئة مستطيلالرأسية

خط رأسي أعاله نقطة مستطيلة ( يليها تكرار متبادل بين األسفل مساحة لونية في  اليسارإلى" السفل"
- ٤/٢٧جدول "، و)مستطيل وسطه خط رأسي أعاله نقطة مستطيلة الشكل(ووحدة مرآبة من ) الشكل
 التي ♦) ( Dado رةَزالَو"م ما يشبه نظافي العصر المتأخر إلى " السفل" ت زخرفةوقد وصل. "٢٨

  ١٨٢)١٩٤٩،يوسف وخفاجي( .اإلسالميآانت مألوفة في الفن 
ل وي ن،  مث ل م كل "آ ات   "١٥١، ١٥٠ش ة تكوين ذي   مجموع رة وال وط المنكس ة للخط دثزخرفي  أح

ة  هندسية م   أشكاال مساحات و  تكرارها وتراصفها فوق بعضها       ين        .ختلف ة الشكل والمع  . آالنقطة المربع
ادل                    ) إلى اليمين " (١٥١شكل  "ففي   رار متب ه تك وني لخطان منكسران، يلي رار ل ى تك نالحظ في األعل

ات تتوسطها                   (بالتعاقب بين    رارا بسيطا لمعين ا تك ابالن يحصران بينهم خطان منكسران مكرران ومتق
عبارة عن تكرار بسيط    ) المجموعة األولى . (ومجموعتان) بتالت) ٤(زهرة روزيت مجردة مكونة من      

ين صغير،            متصل لمع  ى شكل مع ة   (ينات تتوسطها نقطة عل ى    ) المجموعة الثاني ل المجموعة األول تماث
ين         ) إلى اليسار  (أما  . في الشكل ولكن تختلف عنها في اللون       ادل ب رار متب نالحظ تك خطان منكسران    (ف

رارا لخطان منكسران                   ا تك متقابالن يمثالن مجموعة من النقط المكررة، هذان الخطان يحصران بينهم
                                                 

♦ " Dado "   ى جزء قاعدة              . تلفظ أحيانا بالُوزرة  ": الَوَزرة"او ق عل د تطل ة وق وهي الجزء األسفل من الحائط الذي تتم تغطيته للتقوية او للزين
ال اموس اإلسالمي. التمث المية، ص-الق ارة اإلس ذي  . (www.dictionary.al-islam.com). ٢٥ العم دار وال فلي للج زء المزخرف الس الج

والي يرت ن األرض ح ع ع ى ٩٠-٦٠(ف ل ال ا يص م وأحين م١٢٠س ة  )س ل أفقي ب أو آوابي راف بقوال ن األط دها م تم تحدي ي ي . ، والت
(www.britannica.com))  ،٦٩)١٩٩٥البهنسي 
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) ٤(بتالت متبادلة مع     ) ٤(متقابالن يحصران زهرة روزيت مجردة مكونة من نقطة مرآزية محاطة بـ          
ة   ن مختلفان في اللون يحصران      وخطان منكسران متقابال  ) نقاط روزيت مجردة مكونة من نقطة مرآزي

ى في العصور     (آذلك استخدم الفنان المصري    ).نقاط) ٤(بتالت متبادلة مع    ) ٤(محاطة بـ   بعض   )األول
ة    واألفقيةالتقسيمات الهندسية القائمة على الخطوط الراسية        ة بوحدات زخرفي ة  والمزخرف  بسيطة،   نباتي

وك    والقصور والمقابروذلك لتزيين وزخرفة واجهات المعابد   ذه     " وبعض توابيت المل وآانت ُتعرف ه
ة  ة بزخرف ات القصور"الزخرف د،( .""واجه ل بعض    ٥٧)١٩٩٠ألدري د آانت ُتعم ذه  الوق فتحات داخل ه
د          اسم التقسيمات وذلك لل   واء عن ور واله ام إغالق   ح بمرور الن اب  إحك ذا       ."١٥٢شكل    " الب م تطور ه  ث

ا              وأصبح  الزخرفي    األسلوب اء، آم وي من البن زين الجزء العل ه نفس الوحدات         أصبحت  ي  تستخدم في
ة         ر آ     الزخرفية النباتية إلى جانب بعض الرموز الهيروغليفي ة    والوحدات الغي د  ". ١٥٣شكل   "دمي وُيعتق

ا ُيعرف اآلن في مصر                  ى م ر العصور إل د تطور عب أن الجانب الوظيفي من هذا األسلوب الزخرفي ق
    94, 95(Petrie, 1999) ".المشربية"والبلدان العربية بـ

ة     وقد استوحى الفنان المصري أيضاً    آما   أسلوب أشغال السالل       من     الهندسية   بعض عناصره الزخرفي
     93, 94(Petrie, 1999) ".١٥٤شكل "ستخدم في نسجها سعف النخيل التي ُي

  
ديم    ان المصري الق تخدم الفن ا     واس ة   أيض ة والحلزوني وط المنحني ي (spiral) أو (scroll)الخط  ف

ن،        ية المبتكرة الزخرفالتصميمات  مجموعة من   صياغة   ى (  حيث نالحظ  "١٥٥شكل   "آما في آل م  إل
ين في الوسط رار) اليم ة تك اقط لمجموعة من الخطوط المنحني ل ومتس واس( منفصل متقاب ي ) األق الت

ا المتصلة                ) في األسفل   (و. ينتهي طرفيها بنقطة   واس تنتهي أطرافه ل ومتساقط ألق رار متصل متقاب تك
ات ثالث وريق ظ .ب ى( ونالح ار إل ى اليس فل    ) لألعل ن األس لة م ة متص دة حلزوني ي لوح ريط زخرف ش

ى ومتماسة            ) في الوسط (و. هاومتماسة في محيط التفاف    شريط زخرفي لوحدة حلزونية متصلة من األعل
ا        ر من خط                  ) في األسفل   (و. في جزء من محيط التفافه ة من أآث ة مكون دة حلزوني شريط زخرفي لوح

  .ومتولدة من دائرة ومتصلة آلها بالتماس في محيط الدائرة
ذلك رائط   آ ديم الش ان المصري الق ر الفن ة  الخطوط المجأوابتك ي ) guilloche( المضفرة أودول والت

تقيمة        أآثر أوتنتج من تضافر اثنين      ة   ة المنحني  أو من الخطوط المس نالحظ   "١٥٦ شكل  " أو الحلزوني  ف
تج    . التنوع في صياغة وسماآة وطول المتضافرات والفراغات الناتجة عن تضافرها          التضافر  فأحيانا ين

ا عن   ) بزوايا مختلفة( خطوط منحنية    عن تقيمة        وأحيان ا أخرى عن خطوط مس تقيمة وأحيان خطوط مس
ة     افات معين د مس رة عن افر  (منكس ة التض ل نقط ن       ). تمث وع م ذا الن ري ه ان المص تخدم الفن د اس وق
ام      واألعمدة والكرانيش   األفاريزالزخارف في تزيين وزخرفة      ي والمالبس واألخت ردة أو      ، والحل ا مف  إم

ة أخرى ات زخرفي د وُي. ضمن تكوين ارف شكل   الفنأنعتق ذه الزخ ي صياغة ه تلهم ف ان المصري اس
   (Petrie,1999)  ,43 98,103,104   .الحبال المجدولة

 إلى بعض باإلضافةوغالبا ما استخدم الفنان المصري القديم آل من الخطوط المنكسرة والمضفرة 
 ية مختلفة الوحدات الزخرفية النباتية البسيطة ضمن تكوينات زخرفأحيانا واألخرى الخطوط أنواع

في زخرفة رسوم وذلك ) من تكرار بسيط ومتقاطع ومتبادل وغيره(ووفق نظم تكرارية متنوعة 
هو  و،)false door( "زائفالباب ال" ، والتي تعرف بـ"١٥٧ شكل " والمثبتة بحبالالُمَدالَّةالحصير 

زخارف  ا تكون إلىوهذه الزخارف في الواقع اقرب م.  يرسم في جدران المقابر للتضليلأوالذي يحفر 
    ١٠٤)١٩٤٩، يوسف وخفاجي(. النسيج

واع  الهندسية آالدوائر والمثلثات والمربعات مع       األشكالآما استخدم الفنان المصري بعض        الخطوط   أن
د من ا        وبعض العناصر النباتية المجردة        والنقط المختلفة ة البسيطة    في صياغة العدي ات الزخرفي  لتكوين

رة زيين ج   والمبتك ك لت ابره وذل كل"دران مق دول "و" ١٥٨ ش ه " ٣١-٤/٢٩ج كل"وأواني  "١٥٩ ش
ة     إلى باإلضافة   "٦٢شكل  "و" ١٦٠ شكل"وغيرها   أختامه ومالبسه وسالله  و  ابتكار صياغات زخرفي

آما . "٨٨،  ٨٧أ،ب،٧٥كل  ش"ة والوحدات الزخرفية الحيوانية     تجمع ما بين الوحدات الزخرفية الهندسي     
ان المصري   ر الفن دابتك وط اللول   يم الق ى الخط ة عل ية القائم ة الهندس ات الزخرفي ة التكوين ة مجموع بي

ة الهندسية المتنوعة التي               "١٦١شكل  "آما في    المتشابكة  وهو يمثل مجموعة من التصميمات الزخرفي
ة      تزين أسفل أختام الجعران، قوامها مجموعة من النقط والخطوط الحلزونية والمنحنية والرأسية والمائل
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رار متنوعة                 واألفقية  واألشكال الدائرية والبيضاوية والمثلثات، جميعها تتفاعل مع بعضها وفق نظم تك
  . آالتكرار بالتراآب والتداخل والتقاطع والتبادل والتماثل والبسيط

  
ى مر         إلىوقد عمد الفنان المصري القديم           ة الهندسية عل  تطوير وحداته الزخرفية وتكويناته الزخرفي

رار       . لفةالعصور المخت  وني  فابتكر تصميمات زخرفية متنوعة وفق شبكيات قائمة على التك رار الل   والتك
ات         أشكاالً ، وقد استخدم في معظم تصميماته         المختلفة اإلنشائيةنظم  لوا دوائر والمثلث ة آال  هندسية مختلف

،  المجردة ية باإلضافة إلى بعض العناصر النبات      السداسية واألشكال  والمستطيالت والمعينات والمربعات 
ة         ابر   معظم  حيث استخدمها في زخرف د والمق ا في  جدران المعاب ى  (حيث نالحظ    "أ١٦٢شكل  "  آم إل

دد من                  ) اليمين ة متصلة بع ات داآن ارة عن معين ين صفين، الصف األول عب والي ب ادل ومت رار متب تك
ة    رة الفاتح وط المنكس ـّالب  (الخط به الُك راف تش ن مع  ). ذات أط ارة ع اني عب ة  الصف الث ات فاتح ين

رد     اتي مج ر نب طها عنص ت(يتوس ا  ) الروزي لة أيض وي  (متص رف العل د الط وط  ) عن بعض الخط ب
ة   الكالب(المنكسرة الداآن داخل   )ذات أطراف آ ذه األطراف المنكسرة لكل عنصر من الصفين تت ، ه

بعض     ى (و. وتتعانق مع بعضها ال رار العكسي المتساقط والمت            )  اليسار  إل ى التك ة عل ادل  مصفوفة قائم ب
ا شكال                          ل آل منهم ون والملمس، يمث ين في الل بين صفين لوحدتين زخرفتين لهما نفس الشكل ومختلفت

ادل ومتساقط      ) في األسفل  ( و .مكرر تكرارا بسيطا متصال   ) رأس السهم (مجردا يشبه المثلث     رار متب تك
والي     ى الت ين صفين عل ة        . ب دة زخرفي ابع ومتساقط لوح رار متت ارة عن تك ين  (الصف األول عب ، )المع

ين     ذه ويفصل ب ادل خط منكسر        ه ابع في الخط المنكسر              .  الصفوف بالتب رار البسيط المتت ونالحظ التك
  .والمعين

ل " ب١٦٢شكل  "و ين (ويمث ى اليم د   ) إل دوائر وق اطع لمجموعة من ال رار بالتق ى التك ة عل بكية قائم ش
ين صغير     شغلت نقاط التقاطع بدوائر صغيرة آما شغلت المساحات الناتجة عن ال               اطع بمع ويالحظ  . تق

رة           تالت أو الزه اك   و. آيف اتخذت مساحات التقاطع شكل الب " ٣٣-٤/٣٢جدول   "و "ج١٦٢شكل   "هن
ل ة  ويمث ط وعناصر نباتي ة من أشكال وخطوط ونق ية مختلف ة متنوعة لعناصر هندس ات زخرفي تكوين

ة               ة المختلف نظم التكراري ى ال ة عل وع    . مجردة وفق شبكيات قائم اع     ويالحظ التن ة واإليق في نظم الحرآ
زان   ة والمالمس واالت اين في المجموعات اللوني ى باإلضافة  .والتب ان المصري  إل د ابتكر الفن ك، فق  ذل

الخطوط  و المنكسرة وتشكيالت زخرفية قائمة على الجمع بين صياغات مختلفة من الخطوط المتعرجة             
ة  ة  أوالحلزوني وط اللولبي نقط  الخط كالوال ية واألش ر    وب الهندس ة والعناص ر آدمي ر الغي عض العناص

بكية         )  اليمين إلى( نالحظ   "أ١٦٣شكل  " ففي. النباتية والعناصر المجردة   ى ش ة عل ة قائم مصفوفة متوالي
ة          داخل          . قوامها التكرار المتبادل والمتساقط لمجموعة من الخطوط الحلزوني ى ت ة اليمن ويظهر في الجه

ات، و     آما يالحظ التبادل ا   . وترابط أطراف الحلزون   ى (للوني بين صفوف الحلزوني مصفوفة  )  اليسار  إل
ة              دة مرآب رار المتساقط لوح ى التك ان، ويالحظ            (متوالية قائمة عل ان متقاطع ارة عن خطان حلزوني عب

ة  االختالف دة المرآب زون الوح ي حل ل ف ا يالحظ التقاب ي، آم اء الخط الحلزون ة انحن ي طول وزاوي  ف
ين        . وحدة أخرىنفسها والتعاآس بين حلزون الوحدة و   ادل ب رار المتب ى التك ا عل وم المصفوفة هن آما تق
اط           (هذه الوحدة المرآبة ووحدة زخرفية       اك   .عبارة عن روزيت مجردة تحيط بها مجموعة من النق وهن

ة  حيث " ب١٦٣شكل "أيضا  دة مرآب اقط لوح رار المتس ى التك ي للمصفوفة عل وين الزخرف وم التك يق
ان متقا ( ان حلزوني ن خط ارة ع ت   عب دتي روزي اطع ووح ة التق فل نقط ى وأس ران أعل ان يحص طع

ة   دة المرآب زون الوح ين حل اآس ب ها والتع ة نفس دة المرآب زون الوح ي حل ل ف ابلتين، ويالحظ التقاب متق
ة               . ووحدة أخرى  دة زخرفي ارة  (آما تقوم الشبكية على التكرار المتبادل بين هذه الوحدة المرآبة ووح عب

ين صغير ين يتوسطه مع ي تحوي . عن مع ين المساحات الت ادل ب وني المتب رار الل ويالحظ أيضا التك
    14-18(Wilson,1998) .المعينات
  

ة             و     ة الدائري وهي خطوط    (استطاع الفنان المصري تطوير الزخارف القائمة على الخطوط الحلزوني
ة باستمرار                 )دائرية متتابعة متوالدة من نقطة     وع من الزخرف ذا الن درج من ه ا    ، حيث ت رار خطوطه تك

ة،            رة في اتجاهات متقاطع ة   على مساحات آبي ا     صياغة زخرفي ق عليه رة يطل  " أو" اتباعيَّ الُر"  مبتك
دة بالتساوي من مرآز وفي         وُي. (quadruple spiral) "رابعات َتالُم ة المتول ا الزخرف ةقصد به  أربع

ة  أشكاالً اتجاهات والتي ينحصر في وسطها           ا في      رباعي ى (نالحظ   حيث  "١٦٤ شكل "آم ين إل )  اليم
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ويالحظ شغــل الفراغات الناتجة عن        . تصميم زخرفي لمصفوفة قائمة على توالد المترابعات بالتساوي       
ت     طها روزي رة تتوس ا تحصر دائ د الزواي المربع ممت بيهة ب ة ش دة زخرفي ة بوح ذه الزخرف ن . ه ويمك

ا       ة آم دة الزخرفي ات والوح ين المترابع ادل ب رار متب ميم تك ار التص ين    اعتب وني ب ادل الل ظ التب  نالح
  . والتباينات اللونيةواإليقاعيتميز التصميم بالتنوع . واألرضيةالروزيت 
      "الخماسيات"يطلق عليها  صياغة زخرفية أخرى  من الخطوط الحلزونيةأيضاوتدرج 

(quintuple spiral) ١٦٥شكل " ويقصد بها الزخرفة المتولدة من مرآز وفي خمسة اتجاهات" 
ضمن شبكية مبتكرة قوامها النظم التكرارية " الخماسيات"ذي يمثل تكوين زخرفي يعتمد زخرفة وال

  . من تقابل وتدابر وتبادالت لونية والتماثل لمجموعة من العناصر المختلفةواإلنشائية
ا  ة آم ن زخرف د ع د تول ات"وق ة "الرباعي ياغة زخرفي رى ص ي أخ ـَّباتالُم" ه ي ". صَل به وه تش

ة  مرآز وفي      أو تكون قائمة على خطوط مستقيمة متتابعة متوالدة من نقطة             أنها إال" المترابعات"  أربع
ات ي  اتجاه ا ف كل " آم د      " أ١٦٦ش رار بالتوال ى التك ان عل بكيتان قائمت ان لش ان زخرفي ل تكوين ويمث

رة الروزيت التي تتوسط دائ                     ا بزه رة بالتساوي لزخرفة المصلَّـبات وقد شغـلت المساحات الناتجة بينه
ع  ار(داخل مرب ردة ) يس ت المج ين(والروزي ا يالحظ )يم تالف، آم د االخ ي صياغة المصلبات عن  ف

وع              " ب١٦٦شكل   "وفي  . المرآز د بالتساوي لن رار المتوال ى التك ان عل ان قائم ان زخرفي نالحظ تكوين
تقي            تدارة الخطوط المس ـني واس ى ث ديم إل د  آخر من زخرفة المصلبات عمد فيه الفنان المصري الق مة عن

ز ى(ويالحظ . المرآ ينإل ا يالحظ  )  اليم ردة آم ت المج رة الروزي ا بزه ة بينه احات الناتج ـل المس شغ
ين زهور الروزيت        ات و ب ى (و. التبادل اللوني بين الخلفي ة    )  اليسار إل ) ٤(آل  (نالحظ تشكيل الزخرف

احة ) مصلبات ل ضمن مس ةبأسلوب التقاب ذه ال. تجميعي وني له ادل الل ة ونالحظ التب احات التجميعي مس
ود            ة تشبه العم ة   . والذي عكس تكرارا متساقطا ومتبادال لوحدة زخرفي د زخرف بيهة   "المصلبات  "وتع  ش

   39 (Petrie,1999)١٢٩-١٢٤)١٩٤٩،يوسف وخفاجي(. "المفروآة"مي بـبما يسمى في الفن اإلسال
  

ة هندسية مجردة مستوحاة م           ذلكآ ديم وحدات زخرفي ان المصري الق  في  األشكال ن بعض   ابتكر الفن
ريش      على الطيور القائمةآأجنحةالطبيعة،   ة ومتنوعة من ال ة    والتي   توزيعات مختلف ًا جمالي تعكس قيم
 تناولها الفنان المصري بصياغات      قد، و "الريشية"بالزخارف  عرف هذا النوع من الزخارف      وُي. متعددة

ة  ة مختلف ي زخرفي ا ف كل "آم كل "و" أ١٦٧ش ات زخ" ١١٤ش رة ووضمن تكوين ة مبتك ةرفي ، متنوع
ك ةوذل ي زخرف اث بعض قطع  ف ي والمجوهرات والتحفاألث ي   وبعض الحل ا ف " ب١٦٧شكل "آم

ا ، حيث    "ج١٦٧شكل   " زخرفة التوابيت الخاصة بالملوك    إلى باإلضافة "١٢٤ شكل"و زًا     أنه ل رم  تمث
ة        لكائنللجناحين المطويين    ى الحماي ة عل ل   و     ٦٥٠)١٩٩١عكاشة، ( . السماء للدالل " ٣٧-٤/٣٤جدول   "يمث

ة،         ادالت اللوني ة والتب ة المختلف نظم التكراري ل ال ة ع ريش قائم دة ال ة لوح ة متنوع ميمات زخرفي تص
  .والتنوع في القيم الملمسية واإليقاع والتباين في المجموعات اللونية

 ضلع أخمسة  ال ذات حاة من الطبيعة هي زخرفة النجوم     مستو أخرىعناصر زخرفية هندسية    ابتكر  آما  
د  . غالبا ما تتخذ اللون الذهبي تتوسطها نقطة حمراء على خلفية ذات لون ازرق داآن             هي   و . أذرع أو وق

ى بعض       أسقف استخدم الفنان هذه الزخرفة في تزيين جدران و     ا باإلضافة إل اريز وغيره ابر واألف  المق
   88,89 (Petrie,1999)   ."٧٩شكل "و" ١٦٨ شكل"المناظر الفلكية 

ة         والتكوينات الزخرفية  الصياغاتبعض  " ٤ جدول"ويمثل    المتنوعة للوحدات الزخرفية الهندسية القائم
  .الفن المصري القديم  في واألشكال المجردة الهندسيةواألشكالعلى استخدام النقط والخطوط 

   
  العنـاصـر النبـاتيـة) ب

 أوالهان المصري القديم قد فالفنا.  آبرى في الزخرفة المصرية القديمةأهميةللزخارف النباتية     
وتحمل معظم العناصر النباتية .  استخدامها في معظم تشكيالته الزخرفيةإلىعناية خاصة حيث عمد 

  . جانب دورها الزخرفي، مضمونًا عقائديًا خاصًاإلىفي الفن المصري 
احد " لثتحتمس الثا "أمرونظرًا لما تحتله هذه الزخارف من مكانة هامة في الفن المصري، فقد "

 األعياد الثامنة عشر في عصر الدولة الحديثة، الفنانين بزخرفة جدران مدخل قاعات األسرةملوك 
عبد ( ."١٧٠ شكل" )"غرفة النباتات( على ذلك اسم وأطلقبوحدات نباتية متنوعة " الكرنك"بمعبد 
   ٣٠)١٩٩٧العظيم،
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  :أهمهاالزخرفية النباتية،  مختلفة من العناصر أنواعًاوقد تناول الفنان المصري القديم 
   )Papyrus(نبـات البـردي  •

 حيث استخدموها في معظم ضرورات األليافعني المصريون القدماء عناية بالغة بالنباتات ذات     
 .من هذه النباتات نبات البردي.  فنونهمإلى باإلضافةحياتهم آصناعة الورق والقوارب والمباني 

نبات البردي في الزخارف المصرية القديمة بجانب زهرة اللوتس، متماشيًا وقد ظهر "       ١٠١)١٩٩٧بيك،(
  ١٦٧،١٦٦)١٩٤٩،يوسف وخفاجي( ".معها في آل مراحلها التاريخية
ة    (.Cyperus Papyrus L)االسم العلمي لهذا النبات هو ة الهيروغليفي و "و" ايحو "، ويسمى باللغ ، "ث

ر، ( .لبوصومعناه ا " سوفي"مي في عصر الدولة الحديثة      وُس ردي            ١٠٨)١٩٧٠نظي ات الب ة نب وترجع أهمي
ة الخاصة                     داتهم الديني رتبط بمعتق دلول فلسفي م ه من م ا يحمل ل    و .عند القدماء المصريين لم شكل  "يمث

ل " أ١٧١ ا يمث ردي بينم ات الب ة" ب١٧١شكل "صورة لنب ي الطبيع ردي الموجود ف ات الب مًا لنب . رس
ة  إلىخضراء مائلة   ) تشبه السعف ( خيطية الشكل    أوراقوهي نبتة ذات ساق طويلة في قمتها          في    الزرق

ان المصري        . بعض األحيان ذات أطراف صغيرة حمراء      د الفن ى وقد عم ردي        إل ات الب وين نب ألوان  تل  ب
  ١٦٧)١٩٤٩،وخفاجييوسف ( .األخضر واللون األزرق واللون األصفرمتعددة، فجاء باللون 

ى صال    ورة عل ردي المحف ارف الب ر زخ رن"ية وتعتب ة   " عرم ة القديم ر الدول ي عص كل "ف  "١٧٢ش
ى من   "٥٨شكل "و ردي            أول ات الب يقان نب ات، حيث نالحظ ستة من س ذا النب ة له  الصياغات الزخرفي

ا   ،   زخرفي بسيط    بأسلوب مصاغة   وين     آم ك،           آكل   ويعكس التك ر عن انتصار المل ة تعب صورة رمزي
ا رأس         ) ية عن الوجه البحري    آنا(حيث تمثل قطعة ارض ينبت منها نبات البردي        رز من أحد طرفيه يب

  ٣٢)١٩٩٨شكري،( .)آناية عن الملك وقوته(ويمسك بزمامه صقر ذو يد بشرية ) آناية عن األسير(إنسان 
  

ا يتناسب       زخرفية متنوعة من نبات البردي     أشكالوقد استطاع الفنان المصري صياغة            وتطويعها بم
  أو  "١٧٤،  ١٧٣شكل    "آوحدات زخرفية مفردة أو في مجموعات       عادة   ستخدمهاي وآان   ،مع التصميم 
ار  ينات زخرفية بالتبادل مع البراعم ضمن تكو  ا   واألزه اللوتس واألنثيمون وغيره ك   آ ة   وذل في زخرف

اريز  جدران القبور والمعابد   ك في     واألف ل   "أ،ب١٧٥شكل  "ويتضح ذل في  " (أ١٧٥شكل  "، حيث يمث
ري                  تكوين زخرفي قائم على تكر    ) األعلى ذرة الب ات ال ردي ونب ات الب ين نب ل ب ادل ومتقاب ار متصل متب

ين         ) لوسطافي  (المتفتح وقبل تفتحه، و   ) القنطريون العنبري ( التكوين عبارة عن تكرار متبادل منفصل ب
ين   على يقوم التكوين ) األسفلفي (نبات البردي وزهرة الروزيت، بينما   ل ب تكرار متصل متبادل ومتقاب

ردي         عناصر نباتية مخ   ات الب وتس ونب رة الل ا زه ل هن ة تمث ين      (تلف تح المحصور ب ات القصير المتف النب
رة الروزيت      ) زهرتي لوتس  ا  . وبرعم بردي وصياغتين من زه ل  " ب١٧٥شكل  "أم ى   (فيمث في األعل

دا     ) إلى اليسار  شبكية زخرفية قائمة على وحدة مرآبة متقابلة من البردي والتي تم تكرارها تكرارا متوال
وين            ومتسا وني في التك ادل الل ى اليسار       (و. قطا مع مالحظة التب ز      ) في الوسط إل وين زخرفي إلفري تك

ة      ردي والنقط ين الب ادل ب رار متب فوف، تك الث ص ن ث ون م فل(مك دة   )األس ين وح ادل ب رار متب ، تك
وني         ين وحدة    ) الوسط (زخرفية مجردة شبيهة بالبرعم والنقطة مع مالحظة التبادل الل ادل ب رار متب  وتك

ين     ) في األسفل ( بينما   ).األعلى(زخرفية مجردة عبارة عن برعم دائري ومساحة لونية          تكرار عكسي ب
ردي                  ات الب ين نب ادل ب رار متب ة وتك وحدات البردي الزخرفية والنقطة حول الوحدة الهندسية الحلزوني

ا يمكن اعتباره   آم. طالمتعاآس والوحدة الحلزونية، ومتبادل أيضا بين المساحات اللونية التي تحوي النق          
يط رار بس ان يحصران  تك ا خطان حلزوني رع منه رة يتف ن دائ ة م ة مرآب دة زخرفي ين لوح اه اليم  باتج

ردي         انبين وحدة ب ى الج ع     . بينهما عل ع             ويالحظ في جمي ى تطوي ان المصري عل درة الفن  التصميمات ق
  .عنصر البردي بما يتناسب مع المساحة المشغولة له داخل التصميم

      
ة              آ ردي في زخرف ان عنصر الب د استخدم الفن ا في             ما وق " أ١٧٦شكل   " آل من األدوات واألواني آم

وين                     ين تك دائري ب ادل ال رار المتب ل والتك حيث نالحظ في اإلناءين تكوين زخرفي قوامه التكرار المتقاب
رار المتب                 ع والتك رار البسيط للخطوط المنكسرة داخل المرب وتس، والتك وين الل وني  البردي وتك ادل الل

ى (آما يالحظ التكرار المتقابل حول الدائرة للبردي مع اللوتس          ). األسفل(داخل المربع الصغير     ). األعل
ي   دابر العكس رار المت ى التك ي عل ا الزخرف وم تكوينه ا األدوات فيق دات و أم ين الوح ل  ب ى التماث عل

   .التناسب والتوافق بين نسبة رأس الملعقة إلى المقبضو
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ي   التيجان و بعض  رفة  في زخ وآذلك   ة   في    وأيضا    ."ب١٧٦شكل   "الحل ا     زخرف ام وغيره شكل  "األخت
دول "و" ج١٧٦ زين       " ٤-٦/١ج اء الم ران أو الخنفس ام الجع ن أخت ة م ة متنوع ل مجموع ذي يمث وال

ة             ) أسفل الختم (قاعدتها   ة ولولبي تقيمة ومنحني ات  بتصميمات زخرفية مختلفة من خطوط هندسية مس ونب
اظر الصيد                . تنوعةالبردي بصياغات م   ات لمن ة آخلفي ردي الزخرفي وغالبًا ما آانت تستخدم وحدات الب

ا في     في الفن المصري القديم      ات    " أ١٧٧شكل  "ونالحظ في     . "أ،ب١٧٧شكل   "آم رار البسيط لنب التك
د           ة آالفه ر آدمي ة والغي ور  البردي في خلفية المنظر وبعض العناصر اآلدمي ق    ( والطي بعضها يشبه اللقل

الفن المصري         وفرس النهر واألسماك تسبح في النهر، آل ذلك وفق ق            )واإلوز  ،وانين منظور خاصة ب
ين             (حيث يظهر   " ب١٧٧شكل  "بينما في    رار المتساقط ب ه والتك ردي وبرعم التكرار المتبادل لنبات الب

ات         وحدات البردي   وآانت تصاغ   آما   .آخلفية للتكوين ) وحدات البردي  ان ضمن تكوين في بعض األحي
ة              زخر ة مختلف ة من عناصر نباتي ات متنوعة ُمجمع ا آانت   ". ١٧٨شكل  " فية مرآبة على شكل باق آم

اً ، حيث ابتكر الفنان المصري      ألعمدة آتيجان ل  أيضاتستخدم   ة من      أنواع دة  مختلف ا     األعم زين تيجانه  الم
ردي   بتشكيالت زخرفية متنوعة هندسية ونباتية والتي يمثـَّل بدنـها في الغالب بساق ا         وبدنها ة  أولب  حزم

ة ومن   . من البردي  ردي          األمثل ود الب ك عم ى ذل ق    عل ردي      أوالمغل رعم الب ود  ، "٨-٦/٥جدول  " ب وعم
ا       حيث نالحظ آيف    "١٧٩شكل  "البردي المفتوح    ان المصري صياغة آل منهم  بأسلوب  استطاع الفن

ة      آما استخدم نبات ا   . مجرد ووفق نظم التكرار والعالقات الخطية والمالمس المتنوعة        ردي في زخرف لب
ة      ة مختلف دات زخرفي ن وح ة م رية المرآب دة المص ن األعم ر م ل   .الكثي ذا ويمث دول "ه  "١٢-٦/٩ج

وح،                 ردي المفت  باإلضافة مجموعة مختلفة من تيجان األعمدة البسيطة والمرآبة التي تتخذ شكل نبات الب
ردي،          ع إلى رعم الب ذه التصميمات اس         امودان مزخرفان على شكل ب رار     ونالحظ في ه تخدام نظم التك

ة           س المتنوع ة والمالم ات الخطي وز والعالق ة والرم ة المختلف دات الزخرفي وط والوح ة للخط المختلف
درة    اد والق ي األبع ى التناسب ف نهم باإلضافة إل ل م ي آ وني ف اين الل ىوالتب ع العنصر داخل عل  تطوي

   18,19,58,59(Wilson,1998) ."أ،ب،ج٧٧شكل ". التكوين
ديم          أهم" ٥جدول  "ويمثل   ل     . الصياغات الزخرفية المتنوعة لنبات البردي في الفن المصري الق ا يمث آم

   . في الحضارة المصرية القديمةالتكوينات الزخرفية المتنوعة لنبات البرديبعض " ٦ لجدو"
  
    )Lotus(زهــرة اللوتـس  •

 قدسية خاصة نابعة من  عنصر زخرفي في الفن المصري القديم، لما لها منأهمتعد زهرة اللوتـس     
 على جدران المقابر في معظم رسومهم  زهرة اللوتسوتظهر .مدلول فلسفي مرتبط بمعتقداتهم
ُتدفن مع الموتى في في بعض األحيان يتم تحنيطها و و،"٩٩شكل " وزخارفهم، آما أنها تقدم آقربان

 ."أ١٨٠شكل " المصريين  حيث أنها أصبحت تمثل عنصرًا من العناصر الجنائزية عند قدماءمقابرهم
(www.thekeep.org)) ،١٠٣٩)١٩٩١عكاشة  

 ينمو فوق الماء ، وهي عبارة عن نبات قصير الساق"بزهرة البشنين "أيضًاعرف زهرة اللوتـس وُت
آأحد أنواع فصيلة زنابق الماء  تصنيف النباتات  قائمة وهي ُتعرف اليوم ضمن."ب١٨٠شكل "
)water lily.(  (www.thekeep.org)    من زهرة أنواع ةوقد عرف في حضارة مصر القديمة ثالث 

  19(Wilson,1998) ٦١)٢٠٠٢نصر،( ٢٠٧-٢٠٥)١٩٧٠نظير،( :اللوتـس، هي
 )white lotus (زهرة اللوتس البيضاء) أ

ا  ي له م العلم ة ). .Nymphaea Lotus L(االس رف بالهيروغليفي ن"وتع ن" أو"سش ز . "شش وتتمي
ا العريضة ذات  رافاألببتالته تديرة ط ًا المس تدقة واألطراف أحيان ة أو المس ًا المدبب ا . أخرى أحيان أم

ا فعريضة و د المنتصفأوراقه قوقة عن وافمش ننة الح كل "  ومس ًا ". "أ،ب١٨١ش ا ُعرف ق عليه ويطل
    ١٥٤)١٩٤٩،يوسف وخفاجي( ."عروسة النيل

  )blue lotus(زهرة اللوتس الزرقاء ) ب
ة   ). .Nymphaea Caerulea Sav(االسم العلمي لها  . )sarpat     ("ساربت "وتعرف بالهيروغليفي

ة           أزهار أآثروهي   ز  .  اللوتس شيوعًا حيث استخدمها الفنان المصري في معظم تشكيالته الزخرفي وتتمي
ا  ابتالته ةبأنه ريطية ( رفيع ة )ش وتس  . األطراف ومدبب ن أوراق الل ا م ي أصغر حجم ا األوراق فه أم

ق     ". ١٨٣،  ١٨٢شكل  " ند المنتصف البيضاء وأيضا مشقوقة ع    ى        وُيعزى تعل ا إل دماء به المصريين الق
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اء     (أنها في تكوينها     ترمز للشمس وسط السماء     ) من الداخل المرآز أصفر اللون محاطًا بالبتالت الزرق
         (www.alchemy.works.com) . الزرقاء

  )red lotus (زهرة اللوتس الحمراء) ج
ا  ي له م العلم رف . )Nelumbo Nucifera( أو)Nelumbium Speciosum(االس وتع

ة حيث             ).nekheb ("نخب"بالهيروغليفية    وقد ظهرت في العصر الروماني للحضارة المصرية القديم
ر الطقس   أنها إال.  مصرإلىجلبت من الشرق    وع منتشر في     .  لم تدم طويًال في مصر بسبب تغي وهو ن

 ."١٨٤شكل " آالهند بلدان آسيا
  

ل استخدم     ا قب ذ عصر م وتس من رة الل ان المصري زه ر في بعض األسرات الفن ابرال حيث عث  مق
ان            األوانيعلى بعض   " قفط " القديمة في  ه زهرت  المزخرفة بعنصر اللوتس وذلك في تكوين بسيط قوام

ة                        . ومتان معًا من ساقيهما   محز ة القديم وين البسيط مستخدمًا في عصر آل من الدول ذا التك د ظل ه وق
ا ظل أيضا     .  من حيث الصياغة     الشيء انه تطور بعض     إالة الوسطى،   والدول وين      آم ذا التك   استخدام ه

ة عشر             د األسرة الثامن ة في عه ة الحديث شكل  " ولكن مع التبسيط الشديد في صياغته       في عصر الدول
     (Petrie,1999)  62 ".أ،ب١٨٥

رات في زخرفة بعض تيجان   آما استخدم الفنان المصري زهرة اللوتس في عصر الدولة القديمة      . األمي
د زينت رأسها      " رع حوتب "زوجة األمير   " ِنـفرت"تمثال األميرة    الذي ُيمثل " أ١٨٦شكل  "آما في    وق

وان األشكال و  المختلفة   األزهاروالمزخرف بمجموعة من    " ميدوم"تاج عثر عليه في     ب ا     ،األل  والتي منه
وتس  يزهرتآؤوس   راوتين   ل ا من       حم تالت   ( مكونت ين في     )خمس ب رة الروزيت  وسطيهما متفتحت   زه
اء ن  زرق ة م تالت ( مكون ان ب ود  )ثم غير أس رص ص طها ق ي وس ة،(.  ف ذلك  ١٠٤١-١٠٤٠)١٩٩١عكاش   آ

ا في           ة الوسطى آم وتس في عصر الدول  "ب١٨٦شكل  "استخدمت هذه التيجان المزخرفة بوحدات الل
ل  ذي يمث ات ال ا بن ان هم اج ألميرت ب "ت وتي حوت ون التصميم"دجح رة   ويتك ن زه اج م ي للت  الزخرف

ميم         س التص ي ملم وع ف ر التن ي ُتظه ية الت وط الهندس ن الخط ة م وتس ومجموع ف ( .الل يوس
  (Aldred,1978) 115   ١٥٨،١٥٧)١٩٤٩،وخفاجي

  
ى    و  الصياغات وقد صاغ الفنان المصري القديم من زهرة اللوتس العديد من              التكوينات الزخرفية، حت

تالت      فأحيانًاها  انه آان ينوع في عدد بتالت      تالت      أ يصوغها بثالث ب تالت    أو خمس ب ل يصل     ،و تسع ب  ب
وتس و         ،"١٨٧شكل  "لى سبعة عشر بتلة     إ تقسيم الزهرة    إلىحيانًا  أ رة الل ى  وآان عادة ما يصوغ زه عل

ا  كل  "انبرعمجانبيه وين       ".١٨٨ش ي تك ردي ف ات الب وتس ونب رة الل ين زه ع ب ا يجم ا م ان غالب وآ
زيين تيجان          ". ١٨٩شكل  "زخرفي واحد    رع في ت دة آما ب رة           األعم ة متنوعة من زه  بوحدات زخرفي

ود               وبرعم اللوتس ) الُمتفتحة (اللوتس اج العم ا ت ل في هيئته " ١٩٠شكل    " سواء آانت مفردة بحيث تمث
ة       أو "١٨٨شكل  "و ات زخرفي رة    ضمن تكوين ا في     مبتك  حيث   "١٩١شكل   "و" ١٧-٨/١٥جدول   "آم

ل  وم  األوليمث وتس يق ود ل وتس    ، عم رة الل ين زه رابط ب ل ت ة يمث دات نباتي ي لوح وين زخرف ى تك عل
ريطان  ا وش ردي وأوراقه ات الب ن نب دات م الث وح ا وث وين  . ببرعميه ل تك وتس يمث ود ل اني، عم والث

) في األسفل  (وزهرة األنثيمون وبرعمان    ) في األعلى (زخرفي لوحدات نباتية هي ثالث زهرات لوتس        
ة من حيث الخط       ويالحظ في  )Wilson,1998(83 ,71 .وشريطان  رار المختلف ذه التصميمات نظم التك  ه

  ).بدن العمودالتاج إلى (ل المساحات والشكل واإليقاع والتنوع في الملمس والتوافق بين نسب أطوا
ى التحف             ارة عن          " ١٩٢شكل   "وآثيرًا ما مثل عنصر اللوتس الزخرفي عل وين زخرفي عب ل تك ويمث

ن ( ىم ادل ) األعل رار متب الث   تك ن ث ة م ردا ومجموع ا مف تطيال أفقي ل مس يتين تمث دتين هندس ين وح ب
ة                        . مستطيالت أفقية  دة نباتي ع ووح دة هندسية هي المرب رارا بسيطا لوح يلي ذلك ضمن صف واحد تك

ابال          ك   . مجردة تشبه البتلة ووحدة هندسية هي المثلث، وهاتان األخيرتان تمثالن أيضا تكرارا متق ي ذل يل
ين   . بين وحدة نباتية هي نبات ثمار اللفاح أو تفاح الجن ووحدة المثلثتكرارا متقابال   ادال ب ثم تكرارا متب

دة مجردة          . زهرة اللوتس ووحدة زخرفية تشبه البرعم      رارا بسيطا لوح ات الخشخاش    تشبه ثم تك م  .  نب ث
ات الخشخاش                       ا يشبه نب رارا بسيطا لم ة وتك ثالن البتل ين وحدتين تم ادل ب را   . تكرارا متب م تك را آخرا   ث

ابقة                 ة عن الوحدة الس رعم بصياغة مختلف ة تشبه الب ك   . متبادال بين زهرة اللوتس ووحدة زخرفي ي ذل يل
دة المثلث           ل   و .تكرارا متبادال بين صياغة مختلفة لنبات الخشخاش ووح ى   العنصر أيضا     ُمث ي عل  األوان
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ل   . "أ،ب٨١ شكل "و "د-أ١٩٣شكل  "آما في    واألدوات  من الكؤوس     مجموعة  "أ،ب١٩٣شكل   "ويمث
شكل زهرة اللوتس البيضاء، وتتخذ قاعدة الكأس  ) األسفل(شكل زهرة اللوتس الزرقاء و) األعلى(يتخذ  

ة بالوحدات   مز)  اليسار إلى(شكل نبات البردي بينما قاعدة الكأس       )  اليمين إلى( نالحظ  ". الريشية "خرف
ي صياغة ال وع ف ى التن ديم عل ان المصري الق درة الفن وتس في التصميمات ق دد (ل من حيث شكل وع

تالت  افة ) الب س باإلض ة والملم ات اللوني ىوالمجموع زان إل باالت ل  . والتناس كل "ويمث " ج١٩٣ش
وع        ) األول( ظ تن وتس ونالح رعم الل وتس وب رة الل ا زه دتين هم ابال لوح ادال ومتق ا متب رارا دائري تك

ة       ) الثالث(الملمس في آل وحدة زخرفية، و      دة زخرفي ا        تكرارا عكسيا لوح وتس وبراعمه ـَّة من الل مرآب
ع (والسمك، أما    اه                 ) الراب وتس والسمك متعاآستين في االتج داخال لل ادال ومت ا متب رارا دائري ل   .تك ويمث

وتس في القاعدة              ) اليمين(" د١٩٣شكل  " رة ل وتس    تكوين زخرفي لرجل عجوز ونالحظ زه ا ل وزهرت
ى،  ي األعل ان ف اني(متقابلت ي )الث وين زخرف اة وتك ل فت مك  يمث ل الس ة تمث ر حيواني  واإلوزعناص

المنكسرة   عناصر هندسية هي الخطوط    إلىومجموعة من زهور اللوتس والبردي وبراعمها باإلضافة        
وازن والتناسب والتوافق في النسب                   التي تمثل الماء،   وع في الملمس والت . ويالحظ في التصميمان التن

ل الصغيرة    األختامعلى   ت اللوتس ُمثلأيضا  و حيث      )Wilson,1998(110,126 ،"٥-٨/١ جدول  " والتماثي
ة  امنالحظ زخرف ران واألخت ام الجع تقيمة أخت اللوتس والخطوط المس واع ب ةوأن  . من الخطوط المنحني

   ٦١٥)١٩٩١عكاشة،(
  

ى               ه عل ار   آذلك اثبت الفنان المصري قدرت وتس           االبتك رة الل ة لزه ع في الصياغات الزخرفي  والتنوي
تال    ذ       وتطويعها بما ي اليب التنفي وي        ءم مع التصميمات وأس اريز تحت ه بأف زيين معظم أعمال ى ت د إل ، فعم

ردي             ات الب ا ونب وتس وبراعمه رة الل ين زه ادل ب رار المتب ى التك ة عل ة قائم ات زخرفي ى تكوين عل
ل   ،"،بأ١٩٤شكل   "ويتضح ذلك في     والروزيت وبعض الفاآهة وغير ذلك من العناصر المختلفة          ويمث

كل " ت      ) ولاأل" (أ١٩٤ش وتس والروزي ين الل ع ب ي يجم وين زخرف ردة  تك دوائر  المج راعم وال والب
رة                         دوائر التي تحوي زه ة وال رار البسيط للخطوط اللولبي ى التك وين عل وم التك والخطوط اللولبية، ويق

ادل  . الروزيت، والتكرار المتبادل بين زهرة اللوتس وبراعمها  ين  أيضا آما يمكن اعتبار التكرار المتب  ب
وتس   ال راعم الل ة ففي حين تتجه        ونالحظ أن . دوائر وما تحويه من روزيت وب رار مختلف اتجاهات التك

راعم        دوائر والب ى الخطوط اللولبية وال يال            إل وتس قل ى  اليسار تتجه زهور الل ين  إل اني ال( و . اليم وم   )ث  يق
ب، باإلضافة                 على   ود العن ة عنق وتس وزخرف رة الل ين زه ى التكرار المتبادل ب ار البسيط للخط      التكر  إل

ين         ) الرابع(و. والذي ترتكز عليه الوحدات   ) القوس(المنحني   ادل ب رار متب ى تك تصميم زخرفي يقوم عل
اوب   ة بالتن ة مرآب دات زخرفي ع وح وتس وأرب رة الل ن  . زه ارة ع ى عب دة األول دىالوح  صياغات إح

ت   رة الروزي ا زه ى جانبيه رر عل رة ومك ا دائ رة أعاله ور المبتك دة ا. الزه ود الوح ة عنق ة زخرف لثاني
رة الروزيت                  ة لزه ا صياغة مختلف ى جانبيه ة ومكرر عل ل خطوط أفقي ة هندسية تمث ى خلفي . العنب عل

رة                      ا زه ى جانبيه رة ومكرر عل ا دائ الوحدة الثالثة صياغة أخرى لزهرة مبتكرة أو لنبات البردي أعاله
رة الروزيت     الوحدة الرابعة زخرفة الرمان ومكرر على جانبيها صياغة          . الروزيت ة لزه ذلك  . مختلف آ

ين           )في األعلى (قائم  تكوين  ) الثاني(" ب١٩٤شكل  "ويمثل   اوب ب ادل والمتصل بالتن على التكرار المتب
) في األسفل   (أربع وحدات هي زهرة اللوتس ونبات البردي بصياغتين مختلفتين ودائرة وسطها نقطة و            

رار بسيط لمجموعة من المستطيالت الصغيرة والخطوط ا ا تك ل بتكراره ي تمث ة والت ة المنحني لدائري
ة وزخرفية لنبات يشبه   وصياغة مجرداللوتستكرار المتبادل بين يقوم على ال ) الرابع(و. أنصاف دوائر 
  . نبات الذرة

ان    ر الفن ا ابتك ين     آم ا ب ع م ة تجم كيالت زخرفي ة تش دات النباتي ةالوح وتس   المختلف ا الل ي قوامه   الت
اريز     ةوالوحدات الزخرفية الهندسي   ا في      ، بعضها مصاغ ضمن أف ى (حيث نالحظ     " أ١٩٥شكل   "آم  إل

وتس          ) اليمين ات   وإحدى تكوين زخرفي قائم على التكرار المتبادل والمتعاقب بين زهرة الل  صياغات نب
ة الشكل          رة مروحي ة (البردي تشبه زه ة من                ) نخيلي دة مرآب رة الروزيت ووح ا زه ى جانبيه مكرر عل

ا هي األقرب للشكل           .  على جانبيها زهرة الروزيت    البرعم والبردي مكرر أيضا    وصياغة الروزيت هن
ي افة . الطبيع ة باإلض وط األفقي يطا للخط رارا بس فل تك ي األس ظ ف ا نالح ىآم ية إل دة الهندس  الوح

تكوين زخرفي قائم على التكرار المتبادل      )  اليسار إلى(و. الناتجة من تقاطع خطان مستقيمان    ) الضفيرة(
ين  ب ب وتس والمتعاق رة الل دىزه ى    وإح رر عل ة مك الزهرة المروحي ور آ رة للزه ياغات المبتك  الص
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ووحدة مرآبة من البرعم   ) ويمكن أن تمثل صياغة مجردة لزهرة الروزيت      (جانبيها دائرة وسطها نقطة     
ى ومكرر   ) مكررة بالتبادل (على خلفية مقلمة بخطوط أفقية     رة الروزيت      إل ا زه ا نالحظ في      .  جانبيه آم

ادال    األسفل تك  ون   (رارا متب ل في              . لمستطيل وسطه نقطة     ) في الل ات التماث ذه التكوين ا نالحظ في ه آم
نالحظ  " ١٠-٨/٦جدول   " و   "ب١٩٥شكل   "في  و. زهرة اللوتس وفي الروزيت حول البردي والبرعم      

ر مألوف                       ة أو غي ر تقليدي ار صياغات مجردة غي ى ابتك ديم عل وتس     قدرة الفنان المصري الق رة الل ة لزه
أ( تالتالك ا)س والب ا ، منه ة أفقي ام البتل ى( انقس ي األعل تالت ،)ف ى وتحول الب  شكل هندسي صرف إل

  .وغيرها
  

ة                   وتس زخرف ى جانب الل ات "آما ابتكر الفنان تكوينات قائمة على شبكيات معقدة تعتمد إل " الحلزوني
نالحظ    " ١٩٦شكل   "أو اللولبيات آما في      ين وفي الوسط      (، ف ى اليم بكيتان ق ) إل رار    ش ى التك ان عل ائمت

د المرآز       ) الثنائية(المتوازي العكسي والمتقابل للخطوط اللولبية       ة عن ات الخطوط   (المتداخل حول  ) نهاي
وتس، ونالحظ                  )نقطة(دائرة صغيرة    رة الل رة لزه ات بصياغات مبتك ين اللولبي ، وقد شغلت الفراغات ب

رار    (لوحدات اللوتس   أن اتجاه تكرار اللوتس عكسيا، آما نالحظ أن القوس العلوي            ) بالنسبة لوضع التك
ة  أساس هذه الشبكيات الخطوط  .قد شكل مجموعة من الخطوط المتعرجة المكررة       د   اللولبي ة عن  المتداخل

ا      (المرآز والمتوازية في صفوف طولية       ة    ) والتي تختلف في أطوالها وصياغة نهاياته وصياغات مختلف
ل للخطوط            شبكية متطورة ق  ) إلى اليسار (. لزهرة اللوتس  وازي العكسي والمتقاب رار المت ى التك ة عل ائم

رة شغلت مساحتها بصياغة          ) نهايات الخطوط (المتداخلة عند المرآز    ) الثالثية(اللولبية   مكونة شكل دائ
مجردة لزهرة الروزيت بينما شغلت الفراغات بين اللولبيات بصياغات مبتكرة لزهرة اللوتس، ونالحظ       

   .كسياأن اتجاه تكرار اللوتس ع
ن ل م رى آ بكيات األخ ض الش د بع ا تعتم ة آم ات" زخرف دول" "الرباعي ة و" ١٢-٨/١١ ج زخرف

ين           " ١٩٧شكل "آما في  " الخماسيات" ادل ب وازي متب رار مت ى تك وم عل بكية متطورة تق ل ش حيث يمث
ي         ة تنته وط اللولبي ن الخط ة م ل لمجموع ي ومتقاب وازي رأس رار مت ن تك ارة ع ريطين، األول عب ش

ان             مراآزها ردي متقابلت وتس والب ا من فراغات بوحدات من الل د شغلت مابينه .  بروزيت صغيرة، وق
احتين    ين مس ادل ب رار متب ن تك ارة ع اني عب ونيتينوالث ات   ل داخل بنب ن ال ا م غلت أطرافه رتين ش  آبي

غلت   ا  ش ردي آم دهماالب نح،    اح ران المج دة الجع رى بوح ردة واألخ ت مج رة روزي ط بزه ي الوس  ف
ات الشريط األول        المساحتين( ات لولبي ا  ).  ناتجة من تقاطع وتضافر خطان لولبيان يخرجان من نهاي آم

  .باللوتساحتين الكبيرتين وقد شغلتا نتج عن ذات التقاطع مساحتين صغيرتين محصورتين بين المس
وع             "٢٢-٨/١٨جدول   " و  التكوينات الزخرفية  جميعونالحظ في    ى التن ديم عل ان المصري الق درة الفن  ق

 صياغة الوحدات الزخرفية وتطويعها بما يتناسب ومساحة التصميم، والتنوع في صياغة المساحات              في
ة               الناتجة عن تكرار الوحدات وتنوع وتباين المجموعات اللونية المختلفة وفي الملمس واإليقاعات اللوني

  . ات التصميم التناسب في أبعاد الوحدة والتوازن بين الوحدات وفي مساحإلىوالخطية، باإلضافة 
ا      د آم ي        وق ناعة الحل اث وص ناعة األث ناعاته آص م ص ي معظ ي ف وتس الزخرف ر الل ل عنص ادخ

وهرات ا والمج ائزي   . وغيره اث الجن ي األث حًا ف ك واض ر ذل ون "ويظه نخ آم وت ع ز " لت ذي يتمي ال
ارة عن      األول "أ،ب١٩٨شكل   " بالفخامة والتنوع والجمال   دلول رمزي يم         عب وين زخرفي ذو م ل  تك ث

و               تقرة ف ة مس ا          رمز القمر على قارب وهو يبحر وسط حديق وتس وبراعمه ائم   ق بستان من زهور الل ق
ادل                  ررة بالتب على تكرار متبادل بالتعاقب يليه رمز السماء العليا يليه شريط لوحدات مجردة زخرفية مك

ى الج              . تشبه قطرات الماء   رعمين عل وتس محاطة بب ي  ونالحظ أن قفل القالدة عبارة عن ل انبين وزهرت
ران                       . روزيت في األسفل   ه الجع ل قوام رار بالتماث ى التك ائم عل وين زخرفي ق ارة عن تك اني فعب ا الث أم

ة    " واجت"المجنح في الوسط يحمل في أعاله رمز القمر، ومكرر على جانبيه حيتي آوبرا               رمز الحماي
ين    إلىتحمل فوقها قرص الشمس باإلضافة       ة الع رار عكسي   " ودجيت  " تكرار متقابل لرمز الحماي وتك

ة،                     . الحياة" عنخ"للرمز   ر ملون ثالث دوائ ادل ومتعاقب ل رار متب ارة عن تك يلي ذلك شريط هندسي عب
ات              وتس ونب رة الل ين مجموعة من العناصر هي زه وفي األسفل آنار يحوي تكرار متبادل ومتعاقب ب

ين  رتين مختلفت ذرة ودائ يب الت  . ال وحي بالشراش كله ي ي ش ار ف ذا الكن اور  ه ن األس دلى م ا ت ادة م ي ع
ل احات     .والخالخي د للمس ع الجي ة، والتوزي ي صياغة العناصر المختلف وع ف ي التصميم التن ونالحظ ف
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ة               الناتجة عن تكرار الوحدات وتنوع وتباين المجموعات اللونية المختلفة وفي الملمس واإليقاعات اللوني
   .واالتزان التناسب إلىوالخطية، باإلضافة 

د ابت ان المصريوق كاًال متنوعة  أيضاكر الفن دة  أش نوفري ات أوم ل  الباق ي و" ١٩٩شكل " األآالي الت
اللوتس     ور آ ن الزه ة م ا مختلف ع أنواع ونتجم ى (واألنثيم ارإل البردي  ) اليس ات آ ت، والنب  والروزي

اة     و راعم والرموز آرمز الحي ة   و" عنخ "الب ات البري ذرة      بعض النبات ات ال اح الجن ونب ات تف ىإ(آنب  ل
 ، المجردة والوحدات الهندسية    باإلضافة إلى بعض الوحدات الزخرفية    )  اليسار إلى(والخشخاش  ) اليمين

يط          ادل والبس ب والتب ي والتراآ ل والعكس ل والتقاب التكرار بالتماث ة آ ة مختلف م تكراري ق نظ د . وف وق
ُت ف   تخدماس ة التح ي زخرف ات ف ذه الباق ا واألدوات ه كل " وغيره        19,24,73(Wilson,1998) ."أ٢٠٠ش
ومو ي يق وين ف كل " التك ادل  ) األول" (أ٢٠٠ش ل والتب التكرار بالتماث ة آ ة مختلف م تكراري ق نظ وف

ة                  والعكسي والبسيط    ادل للخطوط الرأسية واألفقي رار متب ة وتك الخطوط الدائري على عناصر هندسية آ
ردي باإلضافة            وتس والب ى للمقبض وصياغات متنوعة من الل ات    إل رة الروزيت   " خاشالخش " نب . وزه

يقان                          ة من س ى شكل حزم ة عل ونالحظ وحدة تفاح الجن في أعلى التكوين آما نالحظ أن مقبض الملعق
  . اللوتس

ة       أيضا استخدم هذا النوع من التكوينات الزخرفية     آما    في زخرفة األعمدة، حيث ظهر في عصر الدول
ات الزهور            الحديثة نوع جديد من األعمدة المزخرفة والمرآبة بأنواع          ل أو باق ة من أآالي وبعض  مختلف

ة  دات الحيواني كل "الوح دول" و"ب٢٠٠ش اجي( ."١٤-٨/١٣ ج ف وخف ل        ٧٧)١٩٤٩،يوس كل "  يمث ش
النقط  " ب٢٠٠ ية آ ة الهندس دات الزخرفي ن الوح ة م ى مجموع وم عل ود مرآب يق ي لعم وين زخرف تك

م         فنالحظ في األ  . والخطوط والعناصر النباتية والغير آدمية     ت، ث ي روزي على البردي على جانبيه زهرت
ة          زهرة األنثيمون يحيط بها رأسي غزال، يلي ذلك زهرة اللوتس يحيط بها برعمان وقد انبثقت من آول

ري  يط ودائ رار بس ق تك ية وف ة بعناصر هندس ن  . مزخرف ود م وق عم ة ف ذه العناصر متراآب ع ه جمي
  . ية المكررة تكرارا متبادالالبردي مزخرف بمجموعة من الخطوط واألشكال الهندس

د                    ع الجي ة، والتوزي هذا وُتظهر هذه التصميمات جميعها القدرة على التنوع في صياغة العناصر المختلف
  . واالتزانالتناسب و وفي الملمس واإليقاعات اللونية والخطية، تباين المجموعات اللونيةلها و

ة        الصياغات الزخرفية المختلفة لزهرة     " ٧جدول  "ويمثل   ل  .اللوتس في الحضارة المصرية القديم   ويمث
  . التكوينات الزخرفية المتنوعة لزهرة اللوتس في الحضارة المصرية القديمةبعض " ٨جدول "
  

    )Rosette(زهــرة الروزيت 
وتأتي بعد .  باحتوائه على وحدات زخرفية متعددة مستنبطة من األزهار الفن المصري القديميتميز    

  .للوتس ونبات البردي في األهمية الزهيرة أو الروزيتآل من زهرة ا
هذه  آأشكال زخرفية، من )rosette(الزهيرات وقد استخدم الفنان المصري القديم أنواعًا مختلفة من 

 وتعرف أحيانا باألقحوان" أ،ب٢٠١شكل ) "daisy( ما هو مستوحى من زهيرة الربيع األشكال
، ومنها ما هو مستوحى من زهيرة اللؤلؤ (.Crysanthemum Coronarium L)واالسم العلمي لها 

)marguerite" ( واالسم العلمي لها"٢٠٢شكل  (Argyranthemum Frutescens  L.). ) يوسف
  ١٤٧،١٤٨)١٩٤٩،وخفاجي

وبغض النظر عن أنواعها المختلفة، فقد اتفق بعض العلماء على تسميتها عمومًا بالزهيرات أو 
للفنون أن الروزيت هي األلماني " Oullishtineأولشتاين "آر في قاموس قد ذ" آما انه . الروزيت

         ٦٦)١٩٨٢عثمان،( ".عبارة عن رسم زخرفي مجرد لزهرة آاملة التفتح

وُتعرَّف الروزيت أيضا على أنها تصميم دائري على شكل وردة يستخدم آوحدة زخرفية، وهي عبارة 
 . دوائر أو حلقاتاصة بجانب بعضها البعض فيلمترعن مجموعة من البتالت أو األوراق ا

(www.britannica.com)   
  

ابتكر الفنان المصري صياغات زخرفية متعددة من الروزيت، منها ما هو قريب إلى الشكل     
حتى أنه آان ينوع في عدد بتالتها  "."ب٢٠٣شكل  " ومنها ما هو مجرد"أ٢٠٣شكل  "الطبيعي

  58 (Petrie,1999) ".أو ثماني بتالت بل يصل أحيانا إلى اثنان وثالثين بتلة فأحيانًا يصوغها بأربع بتالت
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داخل     أبسط األشكال  إلىآما أنه استطاع تحوير وتجريد زهرة الروزيت    ا من ال ل وزخرفته ، فجاءت   ب
دوائر وال           نقط       بعض صياغاتها الزخرفية في صورة أشكال هندسية آال تقيمة والشعاعية وال  خطوط المس

رة                  ".٢٠٤شكل  " اج لألمي وأقدم ما عرف من الروزيت آان في عصر الدولة القديمة، حيث عثر على ت
  واألنثيمون  من األسرة الرابعة مزخرف بتكوينات بسيطة تجمع بين الروزيت وزهرة اللوتس          " نفرت" 
أنثيمون   عبارة عن زهرة روزيت زرقاء في الوسط محاطة بزهرتين     التي منها تكوين و "٢٠٥شكل  "

   . ذات آؤوس صغيرة حمراء اللونزرقاوتين
 زهرة الروزيت هنا مجردة ومكونة من ثماني بتالت يتوسطها قرص صغير أسود              ونالحظ أن صياغة    

دة خطوط              مصاغة ى ع ري مقسم إل اجي   ( . في شكل بسيط هندسي دائ ى       ١٤٨)١٩٤٩،يوسف وخف    باإلضافة إل
ارة عن شريط     -رة الثانية عشرأحد ملوك األس " أمنمحات الثاني "  ابنة   -" خنمت"تاج األميرة     وهو عب

رة من الروزيت ع زه ادل م ررة بشكل متب ة مك ة متماثل ات زخرفي اني تكوين ة من الشكل من ثم  قريب
ة             هذه التكوينات عبارة عن     . الطبيعي ا من الزهور البري ات    (زهرتين على الجانبين يعتقد أنهم رة نب زه
وق الروزي    )  أو السمار األثل ت، وف ة    تتوسطهما الروزي ة أخرى قائم رة بري اج صقراً   .ت زه و الت   ويعل

  115(Aldred,1978) ".أ٢٠٦شكل " ناشرًا جناحيه
  

ا     ي آم ت ف تخدمت الروزي ن اس ل م ة ال آ يج زخرف اث نس ة و واألث يزخرف كل " واألدوات األوان ش
وهرات "أ١٧٦ ي والمج ناعة الحل كل "  وص ة  و ."ب١٧٦ش ي زخرف ا ف ام أيض كل "األخت  "ب٢٠٦ش

ل مجموع كل     ويمث ن الش ة م ت القريب ن الروزي ة م ة بصياغات متنوع ام المزخرف ن األخت ة م ة مختلف
ديم  .الطبيعي والمجردة ان المصري الق د الفن ذلك عم ىآ ة  صياغتها إل ات الزخرفي شكل "ضمن الباق

ضمن تشكيالت زخرفية بالتبادل مع صياغة أخرى     وأيضا   ."ب٢٠٠شكل  " واألعمدة المرآبة    "أ٢٠٠
شكل  " اللوتس أو البردي أو بعض الفاآهة أو غيرها من العناصر النباتية والهندسية               للروزيت أو زهرة  

ل و ".١٩٥/أ،ب١٩٤/أ،ب١٧٥ شكل" و"أ،ب٢٠٧ ين " أ٢٠٧شكل "يمث ادل ب رار متب ل تك وين يمث تك
اء و         ) األول(شريطين   اني (عبارة عن مساحة لونية صفراء أو زرق ة          ) الث رار بسيط لثالث ارة عن تك عب

ل   ل آ فوف يمث ة          ص ريط لزخرف ان ش ال التكوين يط بك ت، ويح رة الروزي ة لزه ياغة مختلف ا ص  منه
ديم" التقسيمات" ن المصري الق ائعة في الف ل .الش ا يمث رة " ب٢٠٧شكل " بينم ين زه ادل ب رار متب تك

  . ها برعميعلواللوتس والروزيت 
  

ة الهند                   ات الزخرفي   آعنصر أساسي   سية واستخدم الفنان المصري الروزيت أيضا في معظم التكوين
وين       ى نظم                   وذلك لملء المساحات في التك ة عل ، وفق مجموعة من الشبكيات الهندسية المتنوعة القائم

ة           . تكرارية مختلفة  ين الروزيت والشبكيات القائم ديم الجمع ب ان المصري الق فنالحظ آيف استطاع الفن
بكية ق  " أ٢٠٨شكل  "، ويمثل   "أ،ب٢٠٨شكل  " معيناتعلى المربعات وال   ادل        ش رار المتب ى التك ة عل ائم

ع             ل أرب لوحدتين زخرفيتين مختلفتين في اللون، وهي عبارة عن مربع وسطه زهرة روزيت مجردة تمث
ع نقط        ا أرب ا في    . بتالت رفيعة بينه ا        " ب٢٠٨شكل  "أم ة قوامه بكية مائل ى ش ائم عل وين زخرفي ق التك

ين،     التكرار المتبادل بين صف عبارة عن تكرار بسيط لزهرة الروزي      ين صفين مختلف ع وب ت داخل مرب
ع صغير،            ) األول(الصف   ة وسطها مرب ات متراآب رار بسيط لمعين ارة عن تك اني (عب ارة عن   ) الث عب

بكية  ل تكوين زخرفي آخر       )األسفل(وفي   .نفس الصف األول ولكن مختلف عنه في المجموعة اللونية         ش
رة    ) األول(صف ال. صفوف مختلفةتكرار المتبادل بين أربع    مائلة قوامها ال   رار بسيط لزه عبارة عن تك

ع،  ل مرب ت داخ اني(الروزي ع صغير،    ) الث طه مرب ع وس ه مرب ين بداخل يط لمع رار بس ن تك ارة ع عب
ة،           ) الثالث( ه في المجموعة اللوني ع (عبارة عن نفس الصف األول ولكن مختلف عن ارة عن   ) الراب عب

   .نفس الصف الثاني ولكن مختلف عنه في المجموعة اللونية
  

ين   ع ب ان الجم تطاع الفن ا اس رة  آم ى الخطوط المنكس ة عل بكيات القائم ت والش ي الروزي ا ف كل "آم ش
ث نالحظ . "٢٠٩ ى(حي ينإل ي )  اليم وين زخرف ا صفين، الصف  لتك بكية قوامه ى ) األول(ش ائم عل ق

ادال ب رارا متب ان من ثالث خطوط منكسرة، يحوي الشريطان تك ل لشريطين مكون رار المتقاب ين التك
ل لشريطين          ) الثاني. (زهرة الروزيت المجردة وشريط من خط حلزوني       رار المتقاب ى التك أيضا قائم عل

ت         رة الروزي ين زه ادال ب رارا متب ان تك ريطان يحوي رة، إال أن الش وط منكس الث خط ن ث ان م مكون
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ى                 ة األول ة عن الصياغة الحلزوني ل  الروزيت ت  . المجردة وشريط من خط حلزوني ذو صياغة مختلف مث
ع نقط         ى  (.أربع بتالت رفيعة عمودية بينها أرب وينين             )اليسار  إل ل لتك رار المتقاب ى التك ة عل بكية قائم  ش

ين شغل      من خطين سميكين منكسرين     ) ذي لونين مختلفين  ( ع          حصرا مع ل أرب  بالروزيت المجردة تمث
ى                 ة أيضا عل ط، وقائم ع نق ا أرب ين       بتالت رفيعة عمودية بينه ادل ب رار المتب ع      الالتك ات وخط رفي تكوين

  .  منكسر
ع  ا جم تأيضا آم ين الروزي ان يصوغ الروزيت و ب ي بعض األحي ان ف ه آ ى أن دوائر المتنوعة حت ال

ة ضمن  احة دائري كل "مس ل ".أ،ب،ج٢١٠ش كل " يمث اطع  " أ٢١٠ش رار المتق ى التك ة عل بكية قائم ش
ثالث صياغات                 دوائر ب .  متنوعة من الروزيت      لمجموعة من الدوائر، وقد شغلت الفراغات أو وسط ال

ة من                     آما يمكن أن نالحظ تكرارا متبادال بين ثالث صفوف يمثل آل منها تكرارا بسيطا لصياغة مختلف
تالت الزهور              . الروزيت اطع تشبه شكل ب ى  باإلضافة  ،ونالحظ أيضا أن المساحات الناتجة عن التق   إل

به   ا يش ون م د آ نقط الصغيرة ق ز أو ال د المرآ دوائر عن اطع ال دىتق ردةإح .  صياغات الروزيت المج
رار البسيط المتصل               ) اليمين" (ب٢١٠شكل  "ويمثل   ى التك وم عل وين زخرفي يق ا   (تك ا  أفقي  -أو عمودي

رة         . لدائرة تمثل الروزيت القريبة من الشكل الطبيعي      ) حسب اتجاه الرؤية   ارة عن دائ ا عب فالروزيت هن
ى اس منطلقة من المرآز مقسمة من الداخل بواسطة خطوط منحنية شعاعية أو أقو     ة   ) ٤ (إل أجزاء مكون

ة صغيرة    رة روزيت طبيعي غلت بزه د ش رار ق ة عن التك تالت، ويالحظ أن الفراغات الناتج ذلك الب ب
ة           احة لوني ي لمس ريط زخرف ة ش يط بالزخرف ة ويح ياغة مختلف ن ذات ص ا ولك تالت أيض ة الب رباعي

دائرة  )  حسب اتجاه الرؤية   -أفقيا أو عموديا   (يمثل التكرار البسيط المتصل المتداخل    ) الوسط(. صفراء لل
تقيمة شعاعية                   وتمثل روزيت مجردة عبارة عن دائرة ذات إطار مقسمة من الداخل بواسطة خطوط مس

رار تشبه شكل              ) ١٦(إلى  ) نقطة(منطلقة من المرآز     ا يالحظ أن الفراغات الناتجة عن التك جزءا، آم
وين    ) اليسار (.رة عن تكرار بسيط للخط المنكسر     عباويحيط بالزخرفة شريط زخرفي      .المعين وم التك يق

ل   )  حسب اتجاه الرؤية-أو عموديا أفقيا  ) (تبادال لونيا (على التكرار المتصل والمتبادل      للدائرة والتي تمث
ردة ة شريط  الروزيت المج يط بالزخرف ين ويح ذ شكل المع رار تأخ ذا التك ة عن ه ، والفراغات الناتج

ة صفراء   زخرفي لخط مستقيم ي  ل   .ليه مساحة لوني ا ويمث مجموعة من التصميمات    " ج٢١٠شكل  " آم
ادل   (الزخرفية المتنوعة القائمة على النظم التكرارية المختلفة         ة    ) البسيط والمتقاطع والمتب لروزيت قريب

ك    ور أخرى، وذل نقط، وزه ات وال دوائر والمعين ية آال ة هندس ردة وعناصر زخرفي ة ومج ن الطبيع م
ز ب   ندسية متعامدة   ضمن شبكيات ه   رار               تتمي ة ونظم التك التنوع في صياغة العناصر والخطوط المختلف

  . والتباين اللونيواالتزان اإليقاع إلىوالملمس باإلضافة 
 "٢١١شكل   "آما في    المتوازية   الروزيت والشبكيات القائمة على الخطوط الحلزونية     وهناك الجمع بين    

ى األ( "٢١١شكل    "حيث نالحظ في     ،"١٩٧-١٩٦شكل  "و وتس والخطوط          ) عل ين الل ادل ب رار متب تك
افة    ت باإلض رة الروزي طها زه وي وس ي تح ة الت ىالحلزوني ة  إل ول الزخرف وتس ح ي لل رار عكس  تك

ا خطان      آما يمكن اعتباره. الحلزونية رع منه تكرار بسيط باتجاه اليسار لوحدة مرآبة من الروزيت يتف
وتس         ا وحدة ل رار متصل            ) األسفل (و .حلزونيان يحصران على جانبيهم ارة عن تك وين زخرفي عب تك

ائم         ). خطان حلزونيان متقاطعان  (بسيط ومتقابل ومتساقط لوحدة مرآبة من        وين ق ار التك آما يمكن اعتب
ين صغير                  ين يتوسطه مع ان ومع ان متقاطع .  على التكرار المتبادل بين وحدة مرآبة من خطان حلزوني

د          ونالحظ التبادل اللوني بين صفوف المع  اطع ق ا نالحظ أن الفراغات الناتجة حول نقطة التق ات، آم ين
ن   ارة ع ردة عب ت مج رة روزي غلت بزه ا  ) ٤(ش ة بينه ة عمودي تالت رفيع ط) ٤(ب ي . نق ار(وف ) اليس

ين صفين ادل ب رار المتب ى التك ة عل ية قائم بكية هندس ي لش ارة عن ) األول(الصف . تصميم زخرف عب
اني (طبيعية،  تكرار أفقي بسيط لزهرة الروزيت ال      ل متجه             ) الث رار بسيط مائ ارة عن تك ى عب  اليسار   إل
   .ألحدى صياغات الخطوط الحلزونية

ات   ت والحلزوني ين الروزي ع ب ة لوالجم ة المكون ات"زخرف ي "المترابع كل "، فف ي " ٢١٢ش ظ ف نالح
ى( اراألعل د  )  واليس رار المتوال ى التك وم عل ي يق اوي تصميم زخرف ـبالتس ات"ل د " المترابع غلت وق ش

ة ذات               رة الروزيت الطبيعي رار بزه ة والمحاطة بشكل هندسي ذو         ) ١٢(الفراغات الناتجة عن التك بتل
دائرة ذات  ) اليسار(بينما تمثل الروزيت ) األعلى (يشبه مربع تتوسطه دائرة أآبر منه اتجاهات مختلفة    ب

تالت، و     ) ٨ (إلىمرآز مقسمة بخطوط شعاعية مستقيمة       يحيط بالروزيت شكل      أجزاء منفصلة تشبه الب
آما يمكن النظر    .هندسي ذو اتجاهات مختلفة يشبه مربع تتوسطه دائرة تساوي وتتصل بأبعاده الداخلية          



 ٧٦

ة       للتصميم على أنه قائم على التكرار المتبادل بين زهرة الروز          ة وزخرف في   ."المترابعات "يت الطبيعي
ي   ) يشبه المثال األوسط   (تصميم زخرفي   ) األسفل( بكية هندس د بالتساوي           لش رار بالتوال ى التك ة عل ة قائم

ن    رى م ـصياغة أخ ات "ل ز       "المترابع ن المرآ ة م ة المنطلق وط الحلزوني ظ زوال الخط ث نالح ، حي
ذلك     ة ب ر واتصالها مع بعضها مكون ا     . دوائ ة، بينم دوائر بوحدات الروزيت الطبيعي ذه ال د شغلت ه وق

  .  المربعشغلت الفراغات الناتجة عن التكرار بوحدات هندسية هي
ين الروزيت         ة   وهناك أيضا الجمع ب ى  ونالحظ    "٢١٣شكل   "" المصلبات "وزخرف ين  (إل تصميم  ) اليم

ة               د بالتساوي لزخرف رار بالتوال ى التك ائم عل د شغلت الفراغات الناتجة عن          " المصلبات "زخرفي ق وق
ارة عن  رة روزيت مجردة عب رار بزه رة صغيرة تفصلها ) ٤(التك ة حول دائ تالت رفيع ط) ٤(ب . نق
يمات ة التقس ي . ويحيط بالتصميم شريط لزخرف ة ) الوسط(ف بكية مائل رة ذات ش ة مبتك تصميم لزخرف

ين     " (المصلبات" صياغات زخرفة    إلحدىقائمة على التكرار بالتوالد بالتساوي       ). والتي تأخذ شكل المع
رة ذا                      ارة عن دائ رة روزيت مجردة عب رار بزه  مقسمة   إطار ت  وقد شغلت الفراغات الناتجة عن التك

ادل      . أجزاء أو بتالت  )  ٨ (إلىبخطوط مستقيمة شعاعية منطلقة من نقطة        وني المتب رار الل ويالحظ التك
ة         تقيمة               . بين آل من وحدات الروزيت المرآب ارة عن خطوط مس ويحيط بالتصميم شريط زخرفي عب

وين     ال) اليسار. (سوداء اللون " المصلبات"خطوط  . تحصر بينها مساحة لونية صفراء     ابه للتك تكوين مش
رة روزيت       وفق  األوسط  رار بزه ة وشغلت الفراغات الناتجة عن التك بكية عمودي وين   (ش ابه للتك مش
ة                      )األوسط اده الداخلي د المست الروزيت أبع ع وق .  مجردة داخل شكل هندسي ذو اتجاهات  يشبه المرب

ع      ويالحظ التكرار اللوني المتبادل بين آل من وحدات الروزيت المرآبة،          ا المرب .  وبين الروزيت وزواي
   .ويحيط بالتصميم شريط لزخرفة هندسية عبارة عن تكرار بسيط لخطوط منكسرة

ار صياغات متنوعة للروزيت في معظم                     ى ابتك ديم عل ان المصري الق هذا ويالحظ مما سبق قدرة الفن
امال،    التكوينات الزخرفية، إما بشكلها الطبيعي أو القريب من الطبيعي أو المبسط أو       دا آ  المجرد تجري

ردة ومنفصلة داخل          " استخدامها وتمثيلها    إلىحتى أنه عمد في بعض األحيان        آبتالت رقيقة صغيرة مف
ك في              ١٥٠،١٤٩،١٤٨)١٩٤٩يوسف وخفاجي، (". التصميم -١٥١/١٥٨/١٦٣شكل   "و" ٢١٤شكل   "ويتضح ذل
ين  ("٢١٤شكل    "حيث نالحظ في    ،"١٦٦ ائم عل       ) اليم وين زخرفي ق رار البسيط      تك األفقي أو   (ى التك

ة     -الرأسي اه الرؤي رة       )  حسب اتج ة خاصة مبتك رة روزيت ذات صياغة زخرفي تشبه الفراشة أو   (لزه
ة        ) ٤(بتالت و ) ٤(فهي عبارة عن تكرار متبادل حول نقطة بين         ). الفيونكة ة أو مائل آل  (خطوط منحني

ى       ) اليسار(وفي  . ويالحظ النقط الموزعة داخل البتالت    ). خطين منها متعاآسين   ائم عل تكوين زخرفي ق
ع صغير، والوحدة ذات            ) وحدة متوالدة بالتساوي  (التكرار بالتوالد    لوحدة زخرفية مجردة يتوسطها مرب

تالت الزهور          ) ٤( ادل            . اتجاهات أو نتوءات مستوحاة من ب وني المتب رار الل ل التصميم أيضا التك ويمث
وءات         . عات الصغيرة بين هذه الوحدات المجردة وأيضا بين المرب       ويالحظ آيف شغلت األطراف أو النت

ت    ن الروزي رة م ا زه ي مجموعه ل ف دة تمث ة واح ة رقيق ع ببتل ات الصغيرة  . األرب ظ المعين ا يالح آم
  . بالتكوين شريط من خطوط مستقيمة متكررةويحيط . تجة عن التكرار بالتوالدالمكررة النا

ا  ر آم كل "وُيظه ان المصري   "٢١٥ش درة الفن وع  ق ى التن ديم عل ارالق ه  واالبتك ياغة مفردات ي ص  ف
ا( ة) الروزيت وغيره بكياته وتصميماته الزخرفي رار والملمس باإلضافة وش ى ونظم التك ات إل  التباين

ات   ة واإليقاع زاناللوني احات واالت ين العناصر والمس نالحظ .  ب ة   ف ات الزخرفي ن التكوين ة م مجموع
نظم التكراري     ى ال ة عل ة القائم ة المتنوع ل    (ة المختلف اطع والمتقاب د والمتق ادل والمتوال يط والمتب  البس

اقطوالعكسي  ة   لز)  والمتس ة من الطبيع رة الروزيت القريب ع عناصر  ه ا م والمجردة من خالل تفاعله
ة      ة وزخرف الخطوط الحلزوني ية آ ة هندس ات" زخرفي لبات"و" المترابع ات  " المص دوائر والمعين وال

ات تط والمربع ات والمس ة    والمثلث ية والمتقاطع ة والرأس وط األفقي نقط والخط افة ، يالت وال ىباإلض  إل
ة    " الريش"زخرفة   ل و زخرف تالت الزهور   "إآلي ة المجردة         " ب ك ضمن    وبعض العناصر الزخرفي وذل

  . شبكيات هندسية مختلفة
   .أهم الصياغات الزخرفية للروزيت في الفن المصري القديم" ٩جدول  "ويوضح 

  
  )nthemionA( األنثيمونزهــرة  •

صل هذه أب على العلماء تحديد ُع َصإذ.  هذا النوع من الزهور الكثير من الجدل حولهأثارلقد     
  بعضأنال إ 19(Wilson,1998)  .باألنثيمونشكالها أالزهرة رغم وجود العديد من النباتات التي توحي 
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 "honeysuckle" يعرف بـ  غني بالرحيق إلى نوع من الزهوراألنثيمونرجح نسبة زهرة  ُيالعلماء
 ."٦١٢شكل "  ) Lonicera Periclymenum(  العلمي لهواالسم "صريمة الجدي"أو 

)com.britannica.www() org..bfn.ah.www(    
                  العلمي لهاواالسم (lily)زهار الزنبق أ من نها مستوحاة من نوعأ  اآلخريعتقد البعضو

(Lilium Speciousum)" زهار الزنبق، أ، حيث عني المصريون القدماء بزراعة "٢١٧ شكل
". ٢١٨ شكل" ( lily of south ) شكال زخرفية بسيطة آزنبقة الجنوبأوصاغوها ب

(Wilson,1998)20,62 زخرفية هي صياغةاألنثيمونن زهرة أ "بتري" آالعالم  العلماءآما اعتقد بعض  
   .جديدة مبتكرة لزهرة اللوتس

رة           ة محورة ومجردة، مقتبسة من           االنثيمون آذلك، رجح بعض المؤرخين ان زه  هي صياغة زخرفي
بعض        "المراوح النخيلية " مصطلح   أيضاشكل ورقة سعفة النخيل لذا يطلق عليها         ا رجح ال ، اآلخر ، بينم

    68-73(Petrie,1999). األآانثس محورة عن ورقة  صياغة زخرفيةأنها
  
ون    رة األنثيم وب أو زه ة الجن د زنبق د العصور-وتع ي أح د - ف ا، حيث عم زًا لمصر العلي  رم

 استخدامها في التكوين الزخرفي الذي يمثل توحيد مصر العليا ومصر السفلى             إلىالفنان المصري القديم    
ردي              والتك     20(Wilson,1998) ."٢١٩شكل  " ارة عن ثالث وحدات من الب ى (وين عب ين إل وثالث  )  اليم

دة                ) اليسار إلى(وحدات من األنثيمون     ة عق ، وقد ترابطت البردي الوسطى مع األنثيمون الوسطى مكون
  . حول عمود يمثل القصبة الهوائية أسفله رئة

ة من الطبيعة على  تمثيل مجموعة من صياغات األنثيمون القريبإلىوقد عمد الفنان المصري القديم 
 آما". أ٢٢٠شكل " "تحتمس الثالث " وذلك في عهد"الكرنك" بمعبد "غرفة النباتات"أحد جدران 

 المرآب إلىابتكار صياغات زخرفية متنوعة من األنثيمون تتدرج من الشكل البسيط استطاع أيضا 
 عدد فنالحظ أحيانا تراصف. لكل من البتلة والكأس) الشكل والحجم والعدد(هذا التنوع يشمل . والمعقد

تتخذ بعض البتالت وضعا عكسيا حيث تلتف محيطة بتالت الزهرة حول البتلة الوسطى، وأحيانا  من
، وفي أحيان أخرى تتخذ هذه البتالت شكل المروحة حيث تتراصف في شكل دائري، بالبتالت األخرى

 .في في معظم العصور الشائعة آعنصر زخر)palmette(" الورقة النخيلية"وهي بذلك تشبه 
)com.britannica.www) (org..bfn.ah.www (      تزيين  إلىآما أن الفنان المصري آان يعمد في بعض األحيان

  ". ب٢٢٠شكل "الزهرة والبتالت ببعض الزخارف 
ردي والروزيت               األنثيمونفنان المصري زهرة    وقد استخدم ال   وتس والب رة الل ادل مع زه  مفردة أو بالتب

ابر   وسقوف في زخرفة جدران   وغيرها د  بعض المق ة    ، "٢٢١شكل   " والمعاب ل تصميمات زخرفي ويمث
راعم                 ردي والب . لزهرة األنثيمون القائمة على التكرار المتبادل بالتعاقب بينها وصياغات متنوعة من الب

ائم    "١٣١شكل  " فيو . التكرار البسيط للخطوط المنكسرة المشكلة للماء    إلىضافة  باإل وين زخرفي ق  تك
اح              ار اللف ى بثم . على التكرار المتبادل بين صياغة مبسطة لألنثيمون وروزيت مجردة متصلة من أعل

ي لخطوط مضفرة   ار زخرف اط بكن فل(ومح تطيالت  ) األس ين خطوط ومس وني ب ادل ل ى(وتب  ).األعل
ة والملمس باإلضافة     و نظم التكراري كال العناصر وال ي أش وع ف ذه التصميمات التن ي ه ىيالحظ ف  إل

  . والتناسب بين األطوال والمساحاتواالتزانالتباين اللوني واإليقاع 
. "٢٠٦، ٢٠٥شكل  "تيجان األميرات في زخرفة األنثيمونواستخدم الفنان المصري أيضا زهرة 

تصميم لتكرار متبادل بين أطوال مختلفة لزهرة األنثيمون،  يث نالحظح "٢٢٢شكل "التحف زخرفة و
، "أ،ب٢٢٣شكل "آما في  األدواتزخرفة و. ونالحظ في األسفل تكرارا بسيطا لمثلثات تمثل العشب

نالحظ أن التصميمات عبارة عن تكرار بسيط منفصل لثالث صياغات مختلفة " أ٢٢٣شكل "ففي 
شكل "ونالحظ في جاهات أو أوضاع التكرار والصياغات واأللوان، تنوع في ات ملزهرة األنثيمون

لليسار تكرارا شبه متماثل فالمقبض مزخرف بباقة من الوحدات النباتية المرآبة والوحدات " ب٢٢٣
 زهرة أنثيمون ثم" تفاح الجن"نبات  والخطوط الرأسية المحزومة تمثل سيقان النباتاتآ. سيةالهند

.  بينما يتخذ رأس الملعقة شكل ورقة الشجر"تفاح الجن" البردي أعاله نبات تمكرر على جانبيها نبا
يمثل حيث نالحظ في الوسط مربع " ٢٢٤شكل  "األوانيآما استخدم عنصر األنثيمون في زخرفة 

جميعها مكررة ( برعم لوتس وزهرة لوتس شبه متفتحة يحمالن يحيط بها سمكتان برآة من الماء
جميعها مكررة تكرارا (جانبين زهرتا أنثيمون يحيط بكل منها زهرتي لوتس وعلى ال) تكرارا عكسيا
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مصفوفة ) اليمين(ويمثل " ٢٢٥شكل "صناعة الثياب في زخرفة استخدمت االنثيمون و). عكسيا
   . ونبات البردياألنثيمونمتوالية قائمة على تكرار متبادل بين زهور 

 تجمع ضمن باقات وأآاليلة أو بأشكال متنوعة مبتكرة إما مفرد صياغة األنثيمون إلىآما عمد الفنان 
شكل " و"٢٢٩شكل "بينها وعناصر نباتية أخرى خاصة في مجال صناعة وزخرفة األثاث آما في 

.  على التكرار بالتماثل والتكرار الرأسي الشعاعيةقائمالتكوينات " ٢٢٦شكل " ، ونالحظ في"١٩٩
نالحظ هنا قدرة . واألوراق النباتية الروزيت والبراعم بعض زهور إلىزهرة األنثيمون باإلضافة ل

الفنان المصري القديم على تنوع الصياغات الزخرفية لألنثيمون وتنظيمها وتوزيعها وتنوع أطوالها 
  .واالتزانوالملمس والتباينات اللونية، آل ذلك وفق أسس التناسب 

ة األ            ا البسيط والمرآب       آذلك استخدم الفنان المصري القديم األنثيمون في زخرف دة بنوعيه ا في    عم   آم
كل " ظ  "أ٢٢٧ش ث نالح ين أقصى( حي ه  ) اليم يط تاج ود بس ون  عم رة األنثيم وب ( زه ة الجن  ).زنبق
ى                             )اليمين( رة أنثيمون مكرر عل ه زه وتس يلي ود مرآب من الل ل لعم ى التماث ائم عل وين زخرفي ق  تك

ة   " واجت"حيتي آوبرا تمثل    جانبيها زهرتي روزيت يليه نبات البردي مكرر على جانبيه            .رمز الحماي
تكوينات زخرفية متنوعة لتيجان األعمدة قائمة على نظم تكرارية مختلفة لزهرة           " ب٢٢٧شكل  "ويمثل  

رى   ة األخ ون وبعض العناصر النباتي ردي  األنثيم البراعم والب ة   آ ة النخيلي به الورق ة تش  .أوراق نباتي
ات  ر التكوين ياغة العناصر ال وتظه ي ص وع ف ة وتن توياتها وزخرفي ي  مس وع ف ا وتن د له ع الجي التوزي

  .  والتباينات اللونيةواالتزان التناسب إلى باإلضافة  الخطيةواإليقاعاتالملمس 
ي   ان ف د الفن د عم انوق رة أحي ى آثي ونإل تخدام األنثيم ة   اس رىوعناصر زخرفي ات ضمن  أخ تكوين

ة  م ال  زخرفي ن نظ ة م ق مجموع ة وف بكيات متنوع ى ش ة عل ة وقائم رار المختلف ن  لاتك ا الف ز به ي تمي ت
ديم يرالمص  نالحظ في         20, 63, 66, 67(Wilson,1998).  الق ى     " أ٢٢٨شكل  "ف ة عل ة قائم ات زخرفي تكوين

ة                 ردي والروزيت في صفوف متعاقب ة لألنثيمون والب شكل  "ونالحظ في      .التبادل بين صياغات مختلف
ة     تكوينات زخرفية تجمع بين األنثيمون وا      "ب٢٢٨ واس لخطوط المنحني ة أخرى      واألق .  وعناصر نباتي
ي  ين(" ب٢٢٨شكل "فف ة) اليم ة مرآب دة زخرفي اقط لوح رار المتس ى التك ة عل ة قائم . مصفوفة متوالي

يتكون من تكرار بسيط متجه لألعلى لمجموعة من الخطوط        ) األول(الصف  . الوحدة عبارة عن صفين   
اني (الصف  . ن نبات البردي  تنتهي قممها بوحدة م   ) أو األقواس (المنحنية   متصل وملتصق بالصف      ) الث

ة                   ) األول( رار بسيط متجه لألسفل لمجموعة من الخطوط المنحني واس  (ويتكون من تك تنتهي  ) أو األق
ونالحظ أن الفراغات الناتجة عن التكرار العكسي لألقواس قد شغلت  . قممها بوحدة من زهرة األنثيمون 

ين ون   . بمع اين الل ظ التب ا نالح واسآم ار(. ي لألق ادل     ) اليس وني المتب رار الل ى التك وم عل وين يق التك
رآبتين    رفيتين م دتين زخ اقط لوح ي   . والمتس ظ ف ا نالح كل "آم ين    " ٢٢٩ش ع ب ي جم وين زخرف تك

ان        . األنثيمون والدوائر قائم على التكرار البسيط المتداخل لمجموعة من الدوائر          د الفن ويالحظ آيف عم
د                         إطار صياغة   إلىالمصري   دوائر عن ا نالحظ آيف شغلت ال ات، آم ى شكل ساق من النب دائرة عل ال

رة                رة األنثيمون المبك اتي بوحدات من زه ة         (نهايات الساق النب ة النخيلي ة والتي تشبه الورق ). المروحي
رار لألسفل                   اه التك ين، وأن اتج وفي  . ويالحظ أيضا أن الفراغات الناتجة عن التكرار اتخذت شكل المع

ين (ففي  . تكوينات تجمع بين األنثيمون والخطوط الحلزونية وعناصر أخرى     " ٢٣٠شكل  " وين  ) اليم تك
ن   ة م دة مرآب اقط لوح ل ومتس وازي متقاب يط مت رار متصل بس ا تك ة قوامه ارة عن متوالي ي عب زخرف

ة من             ). خطان حلزونيان متقاطعان  ( وقد شغلت الفراغات الناتجة عن تقاطع الحلزونيات بصياغة مختلف
رة أن ان            زه دة الحلزوني ين وح ات ب غلت الفراغ ا ش اطع، آم ة التق ول نقط ل ح ررة بالتقاب ون مك ثيم

نقط            ه مجموعة من ال رة روزيت وتحيط ب ائم     . المتقاطعان بمعين تتوسطه زه وين ق ار التك ويمكن اعتب
رة روزيت           حلزونيينعلى التكرار المتبادل بين وحدة مرآبة من خطين          ين تتوسطه زه اطعين ومع  متق

يط  نقط وتح ن ال ة م ه مجموع ار. (ب ة    ) اليس دة زخرفي اقط المتصل لوح رار المتس ا التك ة قوامه متوالي
ين                      . هندسية مرآبة  ى وأسفل بمثلث ذي طرفين ملتف ين ينتهي من أعل يشبه  (هذه الوحدة عبارة عن مع
ة       (، وقد شغلت الفراغات      )الورقة القلبية  ذه الوحدة المرآب رة روزيت مجردة          ) في ه ين وسطه زه بمع

نقط     و ن ال ة م ه مجموع يط ب ط (يح راغ األوس ان       ) الف انبين نقطت ن الج ا م يط به ون تح رة أنثيم وزه
ا صفوف                  ). الفراغان العلوي والسفلي  ( ا بحيث تتساقط بينه هذه الوحدة المرآبة تتكرر في صفوف أفقي

ة دة مماثل ن وح ي . م ا ف كل "أم رار بالتو " ٢٣١ش ون والتك رة لألنثيم ه صياغة مبتك التكوين قوام د ف ال
ا  وذلك عند زوايا الفراغ السفلى وال     (وقد شغلت الفراغات الناتجة عن التكرار       " المترابعات"لزخرفة   علي
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ادل ون) بالتب رة أنثيم ون ونالحظ . بزه دات االنثيم اه وح ي اتج تالف ف رت ، االخ رارا فظه ررة تك متك
رار والملمس     وُتظهر جميع التصميمات السابقة التنوع في صياغة العناصر    .عكسيا ومتقابال  ونظم التك

  .واإليقاعوالتباين في المجموعات اللونية وما ينتج عنها من التناسب واالتزان 
  

واستطاع الفنان المصري ابتكار صياغات زخرفية نباتية جديدة تجمع ما بين زهرة اللوتس آما     
 أيضارف هذه الصياغة عوُت      68-73(Petrie,1999) ، وذلك في عصر الدولة الحديثةاألنثيمونوزهرة 

آما آان أيضا في      ١٦٢)١٩٤٩،يوسف وخفاجي(". أ٢٣٢شكل "بالشكل الزخرفي الجديدة لزهرة اللوتس 
وقد استخدم هذه التكوينات في  ".ب٢٣٢شكل "بعض األحيان يجمع مابين األنثيمون وزهرة الروزيت 

  .مصري القديمزخرفة جدران المقابر والمعابد حيث استخدمت في موضوعات الفن ال
   . في الفن المصري القديماألنثيمون المتنوعة لزهرة  الزخرفية الصياغاتأهم" ١٠ جدول "ويوضح 

  
ة                  ما سبق،    إلى باإلضافة     ة النباتي ر من الوحدات الزخرفي ار الكثي ديم ابتك استطاع الفنان المصري الق

ة واستخدمه           ة في الطبيع ة      المجردة والتي استلهمها من أشكال مختلف د من صياغاته الزخرفي ا في العدي
رى    ة أخ ر زخرفي ع عناص ردة أو م واء مف ة  . س د زخرف اآرو"وتع ة  " خ ميتها بالهيروغليفي ي تس وه

ة المجردة        " خكر"ومفردها   ى الوحدات الزخرفي زين، أول ي أو ي ا يحل اجي،  (. ومعناه   ١٨٠)١٩٤٩يوسف وخف
ى وأسفل        وقد استلهم الفنان المصري هذه الزخرفة من طريقة ربط رؤو          ردي من أعل س سيقان نبات الب

ادة في                  في حزم على أبعاد متساوية والتي آانت تبرز أعلى البناء، حيث أن نبات البردي آان يستخدم ع
ك في           101(Petrie,1999). تقوية المباني في مصر القديمة     درة      " ٢٣٣شكل   "    ويتضح ذل حيث نالحظ ق

دوائر     الفنان على ابتكار هذه الصياغة الزخرفية من      ة وال ة واألفقي . خالل مجموعة من الخطوط المنحني
  .  من شكل أطراف سيقان البرديالشيءوهي هنا قريبة بعض 

ة  ذه الزخرف تخدم ه ة وتس ة متنوع ات زخرفي ياغات وتكوين اني بص وي للمب زء العل زيين الج ي ت ف
اث وبعض التيجان      والواجهات ثم تطورت استخداماتها فشملت جدران المقابر واألفاريز المختلفة واأل          ث

ة    تصميمات  "ج٢٣٤شكل  "ويمثل  ."،جأ،ب٢٣٤شكل " آما في الملكية وغيرها  ة متنوعة قائم  زخرفي
دة   ادل لوح راري المتب ام التك ى النظ اآرو"عل يمات، و" الخ ة التقس تقيمة وزخرف ز الخطوط المس وتتمي

ة والخطي            ب ة والملمس واإليقاعات اللوني ة المختلف اد الوحدة      وةتباين المجموعات اللوني التناسب في أبع
د تطور     و. والتوازن بين الوحدات وفي مساحات التصميم آكل         ة      أسلوب ق ذ زخرف د  " الخاآرو " تنفي بع

اني،        فأصبح آورنيشًا منحوتًا نحت   ذلك   و المب ك يشبه         ًا مفرغًا من الحجر يعل أو " الشرافات " وهو في ذل
    ١٨٢)١٩٤٩وخفاجي،يوسف ( .في الفن اإلسالمي  ♦(Merlon)" العرائس"نظام 

  .في الحضارة المصرية القديمة" الخاآرو"مختلفة لزخرفة صياغات زخرفية " ١١جدول "ويمثل 
  

رف          ي ُتع ردة والت ة المج ارف النباتي ار بعض الزخ ا ابتك ديم أيض ان المصري الق تطاع الفن ا اس آم
ة   ل "بزخرف تالت الزهور  إآلي تالت الزهور  "أو "  ب تلهم   . (garland of flowers petals)" ب د اس وق

تلهمة من شكل           "أ٢٣٥شكل   "الفنان المصري هذه الزخرفة من بتالت الزهور       ا مس بعض أنه ، ويعتقد ال
رعم  ي     . (buds)الب اث والحل اريز واألث ابر واألف دران المق زيين ج ي ت ة ف ذه الزخرف تخدمت ه د اس وق

     82,83(Petrie,1999). "١٧٨/أ ٨٢/١٠٧شكل "و" جب،٢٣٥شكل "والقالئد واألواني وغيرها 
ة تشكيليا                        ه من أشكال في الطبيع ا حول تثمار م ى اس ديم إل بعض  فاستخدم   . وقد عمد الفنان المصري الق

ة و ة المختلف ردة أو ضمن تصميماته الزخرفي ا مف ة األخرى إم يالعناصر النباتي ك ف اريز ذل زين األف  ت
ا      ا      .واألعمدة وجدران المقابر والحلي وغيره د استخدمها الفن ددة          وق ة متع ن المصري بصياغات زخرفي
ى  باإلضافة ، واألغصان واألوراق (buds )آالبراعم . إما قريبة من الشكل الطبيعي أو مجردة واع  إل  أن

ان      د   " أ٩٩/١٩٤شكل   "من الفاآهة آالرم ، "أ،ب١٩٤شكل   "و" أ،ب٢٣٦شكل   " العنب    وأوراقوعناقي
                                                 

♦ " merlon : " ـ رف ب رائس"وتع رافة"أو " الع اني  "الش ات المب الي واجه ي أع اري ف ي معم ي، . (، وهي عنصر زخرف  ٣٢)١٩٩٥البهنس
الميالق المية، ص -اموس اإلس ارة اإلس طلحات      .   (www.dictionary.al-islam.com). ١٤ العم ة مص ن ثالث زء م طلح ج ي آمص وه

ارزة،       “ “ battlement : معمارية هن وءات ب ة مع نت ة متبادل  ومعناها الشرفة المفَّرجة وهي جدار على سطح حصن أو مبنى ذو فتحات علوي
ة       األصل في استخدامها للدفاع واطال د آوحدة زخرفي ا بع م استخدمت فيم ار ث ى      ” crenellation “. ق الن د أو عمل فتحات أعل ا تزوي  ومعناه
ى    ”merlon “.  السور أو الجدار تطلق منها النار ى جدار المبن ننة أعل     (www.ah.bfn.org).  ومعناها األجزاء أو النتوءات البارزة أو المس

(www.britannica.com) )     ،٩٢،٢٣٠)١٩٧٣بعلبكي  
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ين و ار الت واز الصنوبروثم ات  .أآ اول بعض النبات ا تن ةآم اح الجن  البري ات تف  ( mandrake )آنب
ة     ( cornflower )ونبات الذرة  ة الحديث شكل  " واليبروح والخشخاش والحلفاء خاصة في عصر الدول

  ٢٢٧،٢٣٥)١٩٧٠نظير،( ٩٥، ٩٤)١٩٩٧عبد العظيم،( ".١٨٨
  
  ارـــــجـاألش •

لتي استخدموها في معظم  مختلفة من األشجار واأنواععني المصريون القدماء عناية فائقة بزراعة     
 لما لها من  آانوا يقدسون بعض هذه األشجارأنهم إلى باإلضافة ،صناعاتهم وضرورات حياتهم اليومية

 من قيم جمالية مما دفعه إلى األشجاروقد الحظ الفنان المصري ما في  .مكانة خاصة ضمن معتقداتهم
في آثير من أعماله الفنية، باإلضافة ) تجريديةسواء القريبة من الطبيعة أو ال(تناولها آمفردات زخرفية 

إلى ثمارها وأزهارها التي استخدمها في آثير من الصناعات والباقات واألآاليل آتشكيالت زخرفية 
 . الخطية واللونية لتحقيق قيما جمالية عاليةواإليقاعات المختلفة واإلنشاءتقوم على نظم من التكرار 

تناول الفنان المصري القديم لألشجار آعنصر زخرفي في تزيين بدايات " ١٤٢، ٥٣شكل "وُيظهر 
  .بعض أعماله الفنية
شكل " و"٢٣٧شكل  "نواع مختلفة من األشجار على جدران القبور والمعابدأوقد آثر تمثيل 

ومن أهم األشجار التي استخدمها الفنان المصري آعناصر زخرفية في . "١١٣/١٣٦/أ،ج٩٧/١٠٤
شكل " "إنهمن"أو " رمن"جر الرمان ويعرف بالهيروغليفية ، وش شجر الموز،ةآثير من أعماله الفني

 ويعرف األثل، وشجر "يتار"أو " ترت" ويعرف بالهيروغليفية وشجر الصفصاف ،"٢٣٨
، والجميز ويعرف "٢٣٩شكل " "ماما"، وشجر الدوم ويعرف بالهيروغليفية "أسر"بالهيروغليفية 
 آما واستخدم ".شند"أو " شنت"والسنط ويعرف بالهيروغليفية ، "نوهي"أو " نهت"بالهيروغليفية 

شكل  "في زخرفة جدران المباني" بونو"أو " بنرت"ويعرف بالهيروغليفية  الفنان شجر النخيل
عبد ( 64, 73-75 (Wilson, 1998) ."٢٤١شكل  "األعمدة وتيجان "ج٢٤٠شكل  " والحليواألختام "أ،ب٢٤٠
   ٩٨،١٢٣،١٢٦،١٥٧،٦٧،١٦٧،١٧٠،١٧١)١٩٧٠نظير،( ٦٧)١٩٩٧العظيم،

  . المتنوعة لهذا الشجر في الفن المصري القديم الزخرفيةأهم الصياغات" ١٢جدول "  ويوضح
 
  كـتـابـاتـال ) ج

ةً      فهي فضالً    مميزات الفن المصري القديم،    أهمتعد الكتابة الهيروغليفية احد          ا لغ روءة    عن آونه  مق
ان   أن إال.  المصرية  والموضوعات الخاصة بالحضارة     األحداث   تساهم في شرح وتسجيل مختلف         الفن

ا           ردة تشكيلية له ا المصري القديم استطاع صياغتها آمف ة    أهميته ا الجمالي وين الزخرفي   وقيمته  في التك
   ٤٥)١٩٩٤أباظة، ( .الخاص به

 األسرات   ما عثر عليه في عصر       أن إال.  للكتابة الهيروغليفية  األولىلم يستطع العلماء تحديد البدايات      و
رة اتالمبك ن بعض الكتاب ن صالية  م ل م ي آ ر" ف همقو "٥٨شكل  ""نعرم راوة (أو معت شكل " )اله
اء   "٢٤٢ اد بعض العلم ى اعتق ى إل ك العصر   أن، رم ل ذل ة قب ذه الكتاب دايات له اك ب ث هن د ، حي  وج

ى حوالي                   وأشكالرموزًا   ♦)Petrie( "بتري" ا إل  ٧٠٠٠ على قطع من الفخار والحجر يرجع تاريخه
ان،   ( .م أي العصر الحجري الحديث      .ق ه في            باإلضافة     ٢٨)١٩٨٩عثم ر علي ا عث ى م  األسرات عصر   إل

ى           ةالمبكر ام  وصاعدًا من رموز ورسوم عل ر عن          األخت ل وتعب ا  أو أصحابها  والتي تمث شكل   " مالكيه
٢٤٣". (Wilson, 1998)18  

ع     والر األشكالوالكتابة الهيروغليفية تترآب من مجموعة من            د   . موز عن طريق التجمي ان لكل    وق آ
ة      اريخ مصر القديم ة في ت ار وصياغة ال    إسهامها مرحل ات   الخاص في تطوير وابتك  العالمات أوكتاب

ة         ة في      إالالهيروغليفية، آما لم تكن هناك نهضة فنية في مصر القديم  وآانت مصحوبة بنهضة موازي
ات،      " ٢٤٥،  ٢٤٤شكل  " آل من    ونالحظ في  . الكتابة الهيروغليفية  أسلوب آيف تطورت مثل هذه الكتاب
ات في     وصياغة ووضع     شكل   في آل منها    الفني العمل يمثل   حيث ة    آل من    الكتاب ة  عصر الدول  القديم
  ٦١،١٧)١٩٩٠ألدريد،( .الحديثة الدولة وعصر الوسطى الدولة عصرو

                                                 
  تعريف سابق♦
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تج عنه            مرت   وقد ة   ا وجود    الكتابة الهيروغليفية في الحضارة المصرية القديمة بعدة مراحل ن واع ثالث  أن
  :من الكتابات المصرية القديمة 

  
  )The Hieroglyphic (الكتابة الهيروغليفية  •

ة      لمثَّهي عبارة عن رموز وعالمات وصور تُ           ات     اإلنسان  ألشكال  قريبة من الطبيع وان والنب  والحي
ا    باإلضافة والطير،   ى م ديم من        اإلنسان استخدمه     إل اب المكرنك  آال"، وأدوات آالت المصري الق " مثق

ي     ز الهيروغليف ى الرم ول إل ذي تح ار وال ف األحج ب وتجوي ي ثق تخدم ف ذي يس م"ال ز "ح ل رم  ويمث
ة رف والبراع ناعة والح كل  "الص د،( ."٢٤٦ش ة و٧٨،٧٦،٣٢،٣٣)١٩٩٠ألدري ي الهيروغليفي نقش "  تعن ال

   :نيتنقسم إلى نوعهي ، و"المقدس
   )SignsdeographicI (عالمات تصويرية  -أ
ل وت ياءمث ذاتها األش ومة ب ار أو المرس لة األفك يء المتص ومبالش ثًال.  المرس يفم ة ف كل"  العالم  ش

ة   الكاتب وهي لوحة الكتابة وجفنة الماء والريشة       أدوات تمثل   "أ،ب٢٤٧ ا أ". يكتب " ، وآلها تعني آلم  م
ي  إذا ا ف ة آم اءت العالم كل " ج الس " ج٢٤٧ش ل ج ا مصحوبة بصورة رج ى المختص فإنه دل عل   ت

   .األدواتالذي يستخدم هذه " الكاتب" بالعمل وتعني هنا 
  )Phonetic Signs(عالمات صوتية   -ب

    :أنواع وهي . العربيةاألحرفوهي لغرض الهجاء والنطق ولها ما يقابلها في بعض 
" وينطق  " إنسانثغر  " مثل  تي  توال" أ٢٤٨شكل  " في   العالمةآ ،) الحرف مجازاً  أو (  الصوت أحادية -
كل "و ."ر ل  " ب٢٤٨ش ذي يمث ة" وال ق " بوم كل " و".م " وينط ل  " ج٢٤٨ش ذي يمث ان"  ال " ثعب

  الذي يمثل قدم "هـ٢٤٨شكل  " و ".ت"  وينطق    الذي يمثل رغيف خبز    "د٢٤٨شكل  " و ".ف  " وينطق  
     ."ح" وينطق الذي يمثل حبل مجدول " و٢٤٨شكل " و"ب" وينطق 

ل   ويم" أ٢٤٩شكل  "، آما في    ثنائية الصوت  - زالً "ث " وينطق   " ب٢٤٩شكل   "و. "ر+ب"ينطق   و" من
   ."ن+م
ا   إلدخال حيث تستخدم العالمة التصويرية ال بالنظر إلى معناها وما تمثله بل             ،ثالثية الصوت  -  منطوقه

ة       ة  آ .أخرى ضمن ترآيب آلم ة والقلب وينطق     تي ت  ال "أ٢٥٠شكل   " في    العالم ل القصبة الهوائي  " مث
 فأصبحت   واستخدمت آعنصر صوتي      أخرى تم ترآيبها مع عالمات       " ب٢٥٠شكل  "ا في   ، ولكنه "ن

  ".طيب " أو" سعيد" والتي معناها " نفر"  تنطق
ة في      رباعية الصوت   - ل     " ٢٥١شكل   "، آالعالم ة      " والتي تمث ة ذات شوارع متقاطع " وتنطق   " مدين

  ."قرية" أو" مدينة"  ومعناها "نيوت
  
   )icatThe Hier(الكتابة الهيراطيقية  •

دريجي للشكل             هذا النوع من الكتابات يتم فيه اختزال العالمات            ق االختصار والتلخيص الت عن طري
ة                    أسبابوترجع   . لها التصويري ادة السرعة في الكتاب ة في زي ى الرغب ة إل وع من الكتاب ذا الن  ظهور ه

ة . اإلدارية الحياة اليومية آالرسائل والسجالت   ألغراضواستخدامها   ه  وتتميز هذه الكتاب ا   بأن  يغلب عليه
   ."أ،ب٢٥٢شكل "  عالماتها مربوطة ومتشابكة مع بعضها البعضأن أي" التشبيك" 
  
   ) ticDemoThe(الكتابة الديموطيقية  •
ة          .  الخامسة والعشرين   األسرة   ظهرت في عصر الدولة الحديثة في عهد          وع يستخدم في آتاب ذا الن وه

ة         وقد تغير شكل ال   .  العامية أواللغة الدارجة    ذه الكتاب ا اصل        عالمات والرموز في ه اد تتضح فيه  فال تك
د  ."٢٥٣شكل    "العالمة القديمة  ة       ظهرت  وق ة القبطي وع        الكتاب ذا الن د ه ة          بع يط من الكتاب والتي هي خل

ة ة والروماني ة  . الهيروغليفي ة القبطي د الكتاب روتع ة  آخ ة والكتاب اهر اللغ ن مظ ر م ارة مظه ي الحض   ف
  .المصرية القديمة

     
ى اليسار،                          ين إل ا تكتب من اليم ًا م ة غالب ا  إالوآانت الكتابات المصرية القديم ا  أنه  تكتب من    أحيان

و آانت      اليسار إلى اليمين   ى ل ة  حت ع       الكتاب يم راسي    أو ضمن توزي راءة        . تقس اه الق ان اتج ا آ ان    ومهم  ف
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ات ة  (العالم ةالجه ااألمامي ك    )  له ر ذل راءة، ويظه اه الق ب اتج ة حس ون متجه ي  تك كٍل واضح ف  بش
  . "٢٥٤شكل  " وخلفيةأمامية لها أن حيوان حيث أو إنسان شكل تأخذالعالمات التي 

ا وي  أم ي تحت ة والت ات المرآب ر الكتاب ة أآث ن عالم ن  م را م ي تق ىفه ى أعل فل إل ان . أس ويصوغ الفن
ع   المصري  كٍل مرب ة ضمن ش ه المرآب ادًة آتابات ديم ع در الق ان ق دد اإلمك َر مح راف غي وم  ،األط ويق
ام                  داخل هذه المساحة توزيعًا جيداً     بتوزيعها ى التناسق الع اظ عل اة الحف ة مع مراع  ووفق الكلمة المطلوب

رة   ("ت" و )المربع ("ب" العالمتين   أن "أ٢٥٥ شكل" ونالحظ في    .للعالمات المكونة للكلمة    )نصف دائ
   ".ح" العالمة ارتفاعفي ذلك قد وضعتا فوق بعضهما البعض حتى تعادال 

د يخرج       أن إال ا   الفنان المصري ق ة عن القاعدة      أحيان ة  أو المألوف ا  ، المتبع ة    ألسباب  إم  أسباب  أو جمالي
ك،     . للتصميم األولوية يعطي    آان فالفنان المصري . تمجيدية ى ذل ة   ف،  "ب٢٥٥شكل    "ومثاًال عل د آتاب  عن

ق  ي تنط ة الت ذه العالم ا" ورتِ "ه ة " ومعناه ظ "عظيم رف أن، نالح د"ت"  ح ن  ق ل م فل نق  أس
   ".ر" حرف  و"و "  آل من حرف فوق جماليةأآثر إلى وضع - حيث موقعه البديهي–المجموعة 

آما انه للمحافظة على الناحية الجمالية وتناسق الشكل العام للكلمة، آان آثيرًا ما يجعل العالمة الصغيرة                
   ".ب٢٥٦شكل "بدًال من " أ٢٥٦شكل "يلة الرفيعة تتوسط العالمات الطو

اهن " ومعناها " حم نتر" عند آتابة هذه العالمة التي تنطق       ف،  "أ٢٥٧شكل  "وآذلك   ادم  أو "الك ه  خ ، اإلل
ان المصري اضطرأننالحظ  ة   الفن ديم عالم ى تق هإل ى " ج٢٥٧شكل  "اإلل ادم عل ة الخ شكل "عالم
ر حم   "تكتب   فأصبحت    تمجيدية ألسباب وذلك   "د٢٥٧ ر   "وتنطق   " نت ان،  ع( ."ب٢٥٧شكل   "" حم نتل ثم
٣٢-٢٨)١٩٨٩   

  
 في معظم األساسيةستخدمت الكتابات المصرية القديمة آعنصر زخرفي هام ومكمل للعناصر او    

وقد صاغ الفنان . والتصويري ساهم في تحقيق قيمًا جمالية في التكوين الزخرفي مما. التكوينات
، آما آان يصوغها عند آتابة اسم معًا االثنين وأحيانا أفقية أو راسية أعمدة في المصري القديم آتاباته

 تجمع عناصر متنوعةزخرفية  ضمن تكوينات ذلكآل  ،"٢٥٨شكل " "اهليلج" داخل اإلله أوالملك 
ويظهر ذلك على التماثيل   ٦٩٨)١٩٩١عكاشة،( . وحيوانية ونباتية وهندسية وغيرهاآدميةمختلفة من 
 واألواني ١٩٦،١٦٢،١٦٠)١٩٩٢،م وآخرونإبراهي( ."٥٥ شكل "وصحائف البردي " ج٧٧شكل  "واألعمدة
 واألثاث" ١٠٨/١٢٤شكل "وفي الحلي والمجوهرات  "٨٢/ب٨١شكل " والتحف واألختام واألدوات
 حيث يمثل ،"٤٨/٦٤/١٠٦شكل " و"أ،ب٢٥٩شكل "، وجدران المقابر والمعابد آما في والتحف

يط األول عبارة عن تكرار تكوين زخرفي قائم على تكرار متبادل بين شريطين، الشر" ب٢٥٩شكل "
رأسي متقابل لخطوط لولبية متصلة تنتهي مراآزها بدائرة، وقد شغلت ما بينها من فراغات بوحدتين 

ثالث وحدات من اللوتس يتوسطها آتابة ( عبارة عن األولىالوحدة المرآبة . مرآبتين متبادلتين
 ).من اللوتس يتوسطها روزيت مجردةثالث وحدات (الوحدة المرآبة الثانية عبارة عن ). هيروغليفية

الشريط الثاني عبارة عن تكرار رأسي متقابل لخطوط لولبية متصلة تنتهي مراآزها بدائرة، وقد شغلت 
آتابة هيروغليفية ( عبارة عن األولىالوحدة المرآبة . ما بينها من فراغات بوحدتين مرآبتين متبادلتين

الوحدة المرآبة الثانية ). جردة ومن أسفل زهرتي لوتس في الوسط يحيط بها من أعلى روزيت مأخرى
يتميز التصميم التنوع والصياغات ). ثالث وحدات من اللوتس يتوسطها روزيت مجردة(عبارة عن 

 التنوع والتباين في المجموعات إلى باإلضافةالزخرفية وتطويعها بما يتناسب مع مساحة التصميم 
    92-199(Reeves,1997)   . من تناسب واتزاناللونية والمالمس وما يعكسه التصميم

 وما يقابلها في     في الفن المصري القديم،    مجموعة من العالمات الهيروغليفية   " ١٣جدول  "هذا، ويوضح   
  .واألوروبيةباللغتين العربية  الشكلية والصوتية ودالالتها ،يةطيقوالديموية طيقالهيرا

ح  دول " ويوض ات والرم" ١٤ج ن العالم ة م ديم، مجموع ري الق ن المص ي الف ة ف وز الهيروغليفي
ة     ة واألوروبي اللغتين العربي ا ب ا يقابله كلية وم ا الش ح   .ودالالته ا يوض دول "آم ن  " ١٥ج ة م مجموع

  الـرمــوز. الهيروغليفية في الفن المصري القديم ومعانيها ودالالتها الصوتية والرموزالكتابات
نفس      أشكال  الفن على انه شكل من  " Sigmund Freud سيجموند فرويد"    عرَّف  ا في ال ر م تحري

  ٥٦،٨ )١٩٩٦عطية،( . التعبير الفنيأساليب أهم هو احد  فالرمز. بواسطة الرمز وذلكال شعورمن 
ان  د آ ةوق ة في الحضارة المصرية القديم دات الديني ابقًا-للمعتق ا س ا ذآرن رًا في تشكيل - آم  دورًا آبي

فية خاصة        ويهتحبما   هذه المعتقدات  مة بخد الفن المصري مرتبط  ف ،فنونها اهيم فلس  ويظهر  ، من قيم ومف
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د من الموضوعات      ا  تناول التي ذلك من خالل العدي ان المصري  ه ديم  الفن ان المصري     . الق ا الفن د لج  وق
ى  هتكوينات  في أحيانا ة وفق         صياغة    إل دي  أسلوب معظم عناصره الزخرفي ا    تجري  في ظهور     أسهم  مم

في بعض    رموزه صاغ الفنان المصري  وقد   . مدلول فلسفي خاص   منهالكل  ،  لفةالعديد من الرموز المخت   
اٍن      صاغها آوحدات متداخلة     أخرى أحيانفي   و ، آوحدات منفردة قائمة بذاتها    األحيان  .أعمق تعكس مع

        ٥٤)١٩٩٤أباظة، (
ة  صرالرموز في الفن المصري القديم مستمدة من مختلف العنا       و ة والن اآلدمي ة والهندسية  با والحيواني ، تي
ى           وإحساس بأسلوب الفنان   التي عالجها و ة عل ه العالي ل    خاص يعكس قدرت داع التخي د استخدم     .واإلب وق

ك         الفنان المصري القديم معظم هذه الرموز        ة وذل ور        ضمن تصميماته الزخرفي ة جدران القب في زخرف
دة ان األعم د وتيج رانيش والمعاب ى  والك افة إل اريز باإلض ناعة األواألف ي واألدوات ص ي وان والحل

ا ين         .وغيره اين ب ادل والتب ة والتب رار المختلف م التك ي نظ وع ف ميمات تن ذه التص ر ه ا ُتظه ا م  وغالب
ميم            احات التص ع مس ب م ا يتناس ا بم ارف وتطويعه ياغة الزخ ي ص وع ف ة والتن ات اللوني المجموع

ة        تنقسم الرموز    و.  في التصميم  واالتزان اإليقاع   إلىوالمالمس باإلضافة    في الحضارة المصرية القديم
   :أنواعإلى عدة 

  
  األسطوريةرموز مرتبطة بالكائنات  -١

وم ي     ون ق ة الك ديم لنظري ان المصري الق وم الفن ي تعكسومفه دالت فيات االتجاه اح هة الفلس   لمعتقدات
ذه    تعظيمهوان   . تحكم عالمه المادي   الكائنات األسطورية د مجموعة من    حول االعتقاد بوجو   ات ا له  لكائن

  ٣٠٨)١٩٩٠ألدريد،(. اإلنسان تسمح ببقاء هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الحياة في حالة توازن
ان لكل  د آ ائنوق هآ ر عن مضمونه ووظيفت ه يعب ان المصري .  رمز خاص ب ان الفن اوآ ز أحيان  يرم

ات األسطورية    أهم وتتمثل   .بأآثر من هيئة   لكائنل ا         في الحضارة المصرية القد       الكائن رتبط به ا ي ة وم يم
  : في اآلتيمن رموز

ـ  آما يعرف  ،"أتوم رع  " أو )Atum( "أتوم"  بـ أحيانا ويعرف   :)Ra( "رع"  • ون " ب  )Aton( "أت
داتهم      ب خاصوهو  . "إخناتون " في عهد  ق في معتق ان المصري في           . الشمس والخل د صاغه الفن دة  وق ع
ه بقرص الشمس المجنح         منها انه رموز،   و أشكال ل     " أ،ب٢٦٠ شكل  " يرمز ل " أ٢٦٠شكل   "حيث يمث

ل  ي تمث ة الت ى التصميمات الزخرفي ه"رع"أول ا  ، إال أن ًا م ه بقرص الشمس المجنحغالب ذي يرمز ل  ال
ه قرص الشمس         يرمز له  وأحيانا،  "٢٦١شكل   " أو حيتي آوبرا   تحيط به حية   ه فوق بصقر ناشرا جناحي

ين (حيث نالحظ   " أ٢٦٢شكل  " ل       ) اليم اه   " حوراخت   رع    "تصميم زخرفي يمث شروق الشمس   "ومعن
ـ" العظيم ى ل د الصياغة األول ذي يع ون"وال ه قرص الشمس ويمسك "أت ذ شكل صقر مجنح فوق ، يتخ

ا أخرى     . رمز الخلود والجمع  " شن"رمز الحياة والرمز    " عنخ"بمخالبه الرمز    ل   وأحيان ة    يمث ة آدمي بهيئ
وبرا    ة آ ه حي يط ب ه قرص الشمس يح راس صقر فوق كل "ب ا ". ب٢٦٢ش ه أحيان ز ل ا يرم بقرص آم

وع        ."٢٦٣شكل  "" إخناتون"  وذلك في عهد      الممتدة األذرعالشمس ذي    يالحظ في هذه التصميمات التن
  .والمالمس ونظم التكرار والتماثل والتبادل والتباين اللوني واإليقاع" الريش"في زخارف 

ر  :)Horus(" حورس"  اتاآب امي الفرعونآائن ماء وح ا و الس ائن خ و آ ه .الشمسب صه ز ل  يرم
اج               أو" ،بأ٢٦٤شكل  "  أو صقر فوقه تاج    بصقر ه ت راس صقر فوق ة رجل ب ". ج٢٦٤شكل   " على هيئ

  .اللسان" تحت"القلب ويمثل عند " بتاح"نه يمثل عند أآما 
ابون الب قليلة بقرد    وأحيانا  منجل أبو يرمز له بطائر     .يمثل الكتابة والعلم والمعرفة    :)Thoth(" حتـُت" 
  ٣٠٨،٣٠٧)١٩٩٠ألدريد،( ".٢٦٥شكل "

  والخصوبة األمومةتمثل   ".بيت حورس "اسمها يعني   " عين رع "  وهي   :)thorHa(" حتحور"  •
ى امرأة على هيئة أو براس بقرة    امرأة على هيئة    أو يرمز لها ببقرة  . والجمال ارة عن    رأسها   عل اج عب  ت

رص الشمس  ا ق رة بينهم ي بق كل  "قرن ان "٢٦٦ش د الفن د عم ى، وق ة  زإل هخرف ه أعمدت ه وأدوات  وأثاث
د، (٨٧،٨٣)١٩٩٤أباظة،( .وجدرانه بها  ل    ١٠١،٣١٦)١٩٩٠ألدري ين   (في  " ٢٦٧شكل  "  ويمث ى اليم ى إل تصميم  ) األعل

رعم            رار البسيط للب رعم       (زخرفي لشريط قائم على التك وني للب ادل الل ة      ) ويالحظ التب ه وحدة زخرفي يلي
ل            رة تمث أذني بق ة           " حتحور "عبارة عن رأس امرأة ب ادل بالتعاقب لزخرف وني متب رار ل وفي األسفل تك

ل                  )  اليسار إلىاألعلى   (".التقسيمات" رار الرأسي المتقاب ى التك ة عل دة قائم بكية معق تصميم زخرفي لش
ة   ن الخطوط اللولبي رائط م ة ( والعكسي لش رف بزخرف يات"وتع ذه  ")الخماس رابط ه تج عن ت د ن ، وق
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انبين  (وبوحدتين من الجراد    ) في الوسط (ي  الخطوط فراغات شغلت بعمود من البرد      ى الج ررة  ) عل مك
ارة عن رأس                 . تكرارا عكسيا  ة عب ة تتوسطها وحدات زخرفي ويتبادل مع الشرائط اللولبية مساحات لوني

ل             ة ناتجة من تضافر             "حتحور "بقرة يحوي بين قرنيها وحدة روزيت وهي تمث ذه المساحات اللوني ، ه
ى   (خطان لولبيان يخرجان     ة        )  وأسفل  من أعل ة أو مرآز الشرائط اللولبي ى األسفل  . (من نهاي ين إل )  اليم

ة،       وط اللولبي ن الخط رائط م ي لش ل والعكس ي المتقاب رار الرأس ى التك ة عل دة قائم ة معق بكية زخرفي ش
ين                            رة يحوي ب ارة عن رأس بق ة عب ادل من وحدات زخرفي وتتبادل مع هذه الشرائط شريط متصل متب

ل  رة وهي تمث ا دائ ة "حتحور"قرنيه ية أفقي بكية (، ووحدات هندس وني بالتعاقب لش ادل ل ارة عن تب عب
ى  األسفل )). (شبكية(لمجموعة من الخطوط المنحنية المتقاطعة       ة        )  اليسار  إل دة قائم ة معق بكية زخرفي ش

د   "الخماسيات"على التكرار الرأسي المتقابل والعكسي لشرائط من الخطوط اللولبية تعرف بزخرفة             ، وق
اللوتس        نتج عن    رعمين   ) في الوسط   (ترابط هذه الخطوط فراغات شغلت ب انبين   (وبب ى الج ين  ) عل متجه

ة                  . لألسفل ومتقابلين  ة الشكل تتوسطها وحدات زخرفي ة معين ويتبادل مع الشرائط اللولبية مساحات لوني
ل     ي تمث رة وه ا دائ ى قرنيه رة أعل ن رأس بق ارة ع ور"عب ردي   " حتح ة بب ا الجانبي غلت الزواي ا ش آم

ى وأسفل   ( يخرجان  خطان منكسرانمتقابلتين، هذه المساحات اللونية المعينة ناتجة من تضافر          ) من أعل
  . من نهاية أو مرآز الشرائط اللولبية

وبيس"  • ث    :)Anubis(" أن وت والبع ل الم ئوليمث يط والمس ن التحن ابن آوى  . ع ه ب ز ل  أو  يرم
 117(Menu,1999) ".٢٦٨شكل "علب أو على هيئة رجل براس ثعلب الث
ري"  • ر :)Khepri(" خب د الفج مس عن ل الش مس و  ),1978Aldred(122. يمث روق الش ل ش  أويمث

ل البعث      .الشمس في الصباح   مظهر   ا يمث ران      . آم ه بجع ران مجنح    أو  يرمز ل ا يرم       جع ادرًا م ه  ، ون ز ل
أتي   ٨٨)١٩٩٤أباظة، ( ".رع" يدمج مع    وأحيانا. بهيئة رجل براس جعران    ة      وي ر  " من آلم  (Kheper)" خب

 33(Menu,1999) ."أ،ب٢٧٠-٢٦٩شكل  " الذي يظهرا ومعناهبالهيروغليفية
أنثى  يرمز لها. وهي حامية الملك .  تمثل الحماية  :)Nekhbet( "خبتِن"  ة أو  النسر ب ا   الرخم ا ، آم  أنه

 ". أ،ب٢٧١شكل ") الوجه القبلي (لمصر العليا الحماية تعد رمز
ك     .  تمثل الحماية أيضاً   :)Waget(" واجت"  ة المل د              . وهي حامي ا تع ا أنه وبرا، آم ة الك ا بحي يرمز له

    ١٣١، ٩٧، ٦٦ )١٩٩٢إبراهيم وآخرون،( ".٢٧٢شكل ) "الوجه البحري(رمز الحماية لمصر السفلى 

 
 رموز مرتبطة بالحكـم -٢
ه  المرتبطة سواء   األشكال وغيرها من العصي الملكيةوهي تمثل التيجان والشارات و      ك   بالمأو باإلل ل
ة              و ، معين بإقليم أو ه الفني ديم في معظم تكوينات ل    .التي يستخدمها الفنان المصري الق م  وتتمث  األشكال  أه

  : فيما يأتيالقديمةالمرتبطة بالحكم في الحضارة المصرية 
ألٍي من  "  الملكي واجهة القصر سور و" وهو يمثل   . (serekh) "سرخ" بـ ُيعرفو". أ٢٧٣شكل  " •

ك           ، و "حورس" فوقه   الملوك داخلها اسم المل ذآر ب د األسرة          . التي في بعض األحيان ي ذ عه د ظهر من وق
 16,38,21(Clayton,2001) ٥٥٥)١٩٩٩عكاشة، (. األولى وحتى منتصف األسرة الثالثة

ا  (وهو يمثل شارة ملكية     . (cartouche) أو الخرطوش " اإلهليلج"ويعرف بـ ". ب٢٧٣شكل  " • طولي
ك       ) أو عرضيا  داخلها اسم المل ذآر ب ة            .ي ذ أواخر األسرة الثالث م استخدامها من ارة عن شكل        .  ت وهي عب

 38,42(Reeves,1997)184(Clayton,2001) ١٠٤٤)١٩٩٩عكاشة، ( .بيضاوي مثبت ومستند بحبل فوق قاعدة
كل " يض  ". أ،ب٢٧٤ش اج األب ن الت ارة ع ف "عب تا  (atef)" آت ه ريش ى جانبي ز . ن عل و رم " وه

  ."أوزيريس
 ".إيزيس" وهو رمز .  تاج على هيئة عرشعبارة عن". ج،د٢٤٧شكل "
رة             ". هـ،و٢٧٤شكل  " • ه نصف دائ ق  أوعبارة عن تاج على هيئة مستطيل فوق يس ِن" رمز   .  طب  "فت

(Nephthys). )،٩٤،٩٨،٨٥،٨٤ )١٩٩٤أباظة (Hobson,2000)135    

كل " • زدوج ". أ٢٧٥ش اج الم ن الت ارة ع متي"عب دة . (shmty)" ش ر الموح ز مص ا ( رم العلي
ف راهيم وآخرون، ( ).لىوالس د،( ١٠٧)١٩٩٢إب ل (Pschent)" بستشنت"   وينطق ٨٧،٣١٢)١٩٩٠ألدري و يمث  وه

   ,85(Clayton,2001)119(Menu, 1999). أيضا السلطة العليا



 ٨٥

ر ". ب٢٧٥شكل " • اج األحم ارة عن الت مال أو مصر . (deshret)" ِدشرت" عب ة الش ز مملك رم
 ".وبوت"وعاصمتها ) الوجه البحري( السفلى 

كل " • اج ". ج٢٧٥ش ارة عن الت يضعب دجت " األب ة . (hedjet) "ِح ز مملك وب أورم مصر  الجن
      85(Clayton,2001)119,146(Menu, 1999)."نخن" وعاصمتها )الوجه القبلي( العليا    

رة         ) Khepesh" (خبش"عبارة عن منجل يعرف ب    ".  أ،ب ٢٧٦شكل  "  • ه في فت وعادة ما يتم حمل
 89(Menu, 1999) ١٠٧)١٩٩٢إبراهيم وآخرون، (. حاآم مصر الموحدةوهو رمز . الحرب

ارة عن". ج،د ٢٧٦ شكل" • ة عب ـ.عصا ملكي ـُعرف ب ا" ت اآم مصر .(Heka)" ِحق  وهي رمز ح
  61(Menu, 1999). العليا

اآم مصر      . )Nekhakha ("نخخ "بـ تـُعرف. عبارة عن عصا ملكية   ". هـ،و ٢٧٦شكل  "  وهي رمز ح
  185(James, 2000) .السفلى

  
  العناصر النباتية مرتبطة برموز -٣
اليم  أهم تمثل   اتخذ المصريون القدماء من بعض العناصر النباتية رموزا             ا         األق ة، لم  في مصر القديم

ة   لها من مدلول    داتهم الديني ذه العناصر،    أمن   .فلسفي خاص بمعتق رز ه وتس  ب رة الل ة    زه ا مكان  التي له
ة   ارة مصر القديم ي حض ي ،خاصة ف ل   فه ومهم تمث ي مفه اث ف اةانبع ور والحي ارا  الن ا نه ي تفتحه  ف

دة   الزهرة انبثقت لتتولد من جوفها أنآيف نالحظ حيث " أ٢٧٧ شكل" في  آما. وانقباضها ليال  اة جدي  حي
وتس       . وعلى جانبيها براعم في مراحل مختلفة النمو       رة الل ا وترمز زه ى شمس الصباح      أحيان ر   وا  إل لخي

اء ة،(. والنم الرك،( ٦١،٤٢ )١٩٩٤أباظ افة   ٢٣٤ )١٩٨٨آ ك باإلض ى ذل زًا   ، إل ريون رم ذها المص د اتخ ة  فق لمملك
ي  -مصر العليا  (الجنوب راهيم وآخرون   ( ،)الوجه القبل ى جانب        ٦٦)١٩٩٢،  إب ق    إل وب  (  الزنب ة الجن  أو )زنبق
ة  أ  يعتقدذي وال-د العصور أح في   تمثلالتي آانت    االنثيمون ة القديم ا    ر-نه عصر الدول زًا لمصر العلي  .م

(Wilson, 1998)20     اك ردي أيضاوهن ات الب ذي ات نب ى ال ة، حت زًا للحماي ذ رم تخدم هأنخ ي صنع  اس ف
ة الشمال         آما  ١١٠)١٩٧٠نظير،(. القوارب زًا لمملك انق    و. )الوجه البحري   -مصر السفلى   ( اتخذ رم ل تع يمث
شكل   " ، رمزًا لتوحيد مصر العليا والسفلى      أو غيرها من النباتات    مع الزنبق البردي  اللوتس أو   والبردي  
  ١٧٩،٦٦)١٩٩٢، إبراهيم وآخرون(. "ب٢٧٧

  
  رموز مرتبطة بالكتابات الهيروغليفية -٤

تخدام       رتبط اس كالي ةاألش ة    الرمزي ة الهيروغليفي ر بالكتاب د آبي ى ح ديم إل ن المصري الق ي الف .  ف
ا تحو     ١٧)١٩٩٠ألدريد،( ة لم ة غني ه من رموز ذات      فهي تعد موسوعة فني ة     ي ة جمالي فية وقيم دلوالت فلس م

  : فيما يأتيأهم الرموز المرتبطة بالكتابات الهيروغليفية وتتمثل .زخرفية عالية
 ١٣٢)١٩٩٢، إبراهيم وآخرون( ".٢٧٨شكل  " الحياةرمز  بمفتاح النيل، وهيتـُعرف و:)Ankh ("عنخ" •
ت" ـمثل صياغة :)Tyet" (ت ـأخرى وت ة ل نخ" انثوي ا"ع زام  ان، آم دة ح ل شكل عق ا تمث زيس"ه " اي
 170 (Petrie, 1999)117(James, 2000) ". ٢٧٩شكل "
. "ج،د٢٧٩شكل    "يرمز عادًة لألقطاب التي ترفع السماء      ،   عبارة عن صولجان   :)Was(" واس" •

  167(James, 2000) ١٥)١٩٩٠ألدريد،(.آما انه رمز القوة والسلطة
ة          م يمثل "جد" وُيعرف بعمود    :)Djed(" جد" • ة والمتداخل دة المتراآب وهو في    . جموعة من األعم

      ٦٠)١٩٩٤أباظة،(". ٢٨٠شكل "ات واالستقرار والرسوخ والدوام انتصابه يعد رمزًا للثب
تِ " • ا  :)Wedjet( "ودجي ليمة" ومعناه ين الس ي ".الع ين وه ل ع ورس" تمث ا ،"ح د آم ا تع  أنه

تلهم  قد  و     ٥٤)١٩٩٤أباظة، ( .رمزًا لحماية الكون والحياة    ان المصري  اس "  في صياغتها عين الصقر     الفن
 155(Hobson,2000) ".٢٨٢-٢٨١شكل  ""حورس
ذا،  ن ويوضح ه ل م دول " آ ة "١٧ و١٦ج وز الهام ن الرم ة م ائعةمجموع ن المصري  والش ي الف  ف
     .القديم



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )أ٨٨شكل ( 
  صالية صيد األسود 
  عصر ما قبل األسرات

 )٣١، ص١٩٩٢عالم، : عن( 

  )ب٨٨شكل ( 
توزيع في التكوين زخرفي اعتمد 

   عصر ما قبل األسرات- صف واحد
 )Wilson, 1998, p38, 39: عن( 

  )٨٩شكل ( 
توزيع في عدة التكوين زخرفي اعتمد 

  عصر ما قبل األسرات -صفوف 
  ) Wilson, 1998, p39: عن( 

  )٩٠شكل ( 
التحليل الهندسي الذي يمثل القطاع الذهبي 

  عصر الدولة القديمة
 )٢٦٣، ص١٩٨٠محمد، : عن( 

  )٩١شكل ( 
 طيبة عصر -"ن آمونق" مقبرة 

  الدولة الحديثة
  )٩٥٥، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 

، ١٩٨٠محمد، : عن( و
 )٢٣٧،٢٥٨ص

  )٩٢شكل ( 
 تكوين زخرفي يجمع بين التكوين 

  الدائري والمثلث
  عصر الدولة الحديثة

  )Wilson, 1998, p49: عن( 

  )٩٣شكل ( 
سجلت عليها " العقرب"الملك ) مقمعة ( 

  نقوش الفتتاح قناة للزراعة 
  أواخر عصر ما قبل األسرات

  )Menu, 1999, p28: عن( 

  )٩٤شكل ( 
- سقارة-"مرورآا"  مقبرة 
  ٦األسرة 

  عصر الدولة القديمة
، ١٩٩١عكاشة، : عن( 

  )٦٠٤ص

  )٩٥شكل ( 
 -"مفر حوتب"  مقبرة 
  طيبة

  عصر الدولة الحديثة
، ١٩٧٦صدقي، : عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٩٦ شكل( 
   طيبة-"رخ مي رع"  مقبرة -جزء من وليمة

  عصر الدولة الحديثة
 )٨٥٧، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 

  )٩٧شكل ( 
منظر لحديقة تحوي برآة بها أسماك وطيور ويحيط 
بها أشجار السنط والجميز والتفاح والدوم والنخيل 

  عصر الدولة الحديثة - ١٨ األسرة -وبعض الزهور
 )٨٥٣، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 

  )٩٩شكل ( 
حامال القربان ومجموعة من صنوف القربان 

المتراصة فوق بعضها، ونالحظ خط األرض أسفل 
  ١٨ األسرة - طيبة-"نخت"  مقبرة -حاملي القربان

  عصر الدولة الحديثة
  )Wilson, 1998, p31: عن( 

  )١٠٠شكل ( 
  ٥ األسرة - سقارة-الخطوط المرشدة

  عصر الدولة القديمة
  ) ٨٩٩، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 
 )٣٤٠، ص١٩٧٦صدقي، : عن(و

  )١٠١شكل( 
 ١٩ األسرة - أبيدوس- "سيتي األول" الجدار الجنوبي لمعبد 

  عصر الدولة الحديثة
  ) ٨٩٩، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 
 )٣٤٢، ص١٩٧٦صدقي، : عن(و

  )١٠٢شكل( 
 )٣٤٣، ص١٩٧٦صدقي، : عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٠٣شكل ( 
 -زخارف هندسية متنوعة قائمة على الشبكيات

  ١٨ األسرة -"نب آمون" سقف مقبرة 
  عصر الدولة الحديثة

  )Wilson, 1998, p54: عن( 

  )أ١٠٤شكل ( 
 تل -"مري رع" قبرة  م–جزء من قصر 

  عصر الدولة الحديثة العمارنة
 )٢١، ص١٩٩٨آمال، : عن( 

  )ب١٠٤شكل ( 
   طيبة-"رخ مي رع" مقبرة 

  عصر الدولة الحديثة
  )Wilson, 1998, p50: عن( 

  )ج١٠٤شكل ( 
 -"مين نخت"  مقبرة -شعائر جنائزية في حديقة

   عهد تحتمس الثالث-طيبة
  عصر الدولة الحديثة

 )٩٤٩، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 

  )أ١٠٥شكل ( 
   األقصر-"آمون حر خويشف" مقبرة 

  عصر الدولة الحديثة
 )١٦٣، ص١٩٩٢، وآخرون إبراهيم: عن( 

  ) ب١٠٥شكل ( 
رؤوس  ( حيوانيةتكوين زخرفي لعناصر

 - طيبة- وهندسية ونباتية مجردة)ابقار
  عصر الدولة الحديثة ١٨ األسرة 
 )١٣١، ص١٩٩٢عالم، : عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)أ١٠٦كل ش(   
  وادي الملوك-طقوس دينية

 عصر الدولة الحديثة
)١٦٤، ص١٩٩٢،  وآخرونإبراهيم: عن(   

)ب١٠٦شكل (   
ويالحظ " نفرتاري" تقود الملكة " حتحور" 

استخدام الظالل اللونية في تلوين جسدها 
  ١٩ األسرة - طيبة-ووجهها وادي الملكات

 عصر الدولة الحديثة
)١٦٥، ص١٩٩٢، وآخرون إبراهيم: : عن(   

  )أ١٠٧شكل ( 
آولة مزخرفة باللوتس وبراعم وعناصر نباتية  

" توت عنخ آمون"رة  مقب-مجردة وهندسية
  عصر الدولة الحديثة١٨ األسرة -وادي الملوك

  )Wilson, 1998, p74,81: عن( 

  )ب١٠٧شكل ( 
زهرتا (  طبق خزفي أزرق مزخرف بعناصر نباتية 

 األسرة -وسمكتان باللون األسود) لوتس وبراعمهما
  عصر الدولة الحديثة ١٨

 Wilson, 1998, p)   110,111:عن( 

  )١٠٩شكل ( 
  "ُتحت"رسم تخطيطي لـ

)Hobson, 2000, p 134: عن( 

  )١٠٨شكل ( 
جزء من أحد األحزمة الخمسة التي تربط  مومياء الملك  

  مزخرفة بكتابات هيروغليفية"  آمونتوت عنخ" 
  عصر الدولة الحديثة

  )Reeves, 1997, p114: عن( 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١١١شكل ( 
 تكرار -تقديم القرابين من أثاث وأساور وحيوانات

  ٢٠ األسرة -رآةمتتابع مع اختالف اتجاه الح
  عصر الدولة الحديثة

  )Menu, 1999, p55: عن( 

  )١١٠شكل ( 
 زخارف آدمية -رجل يسوق قطيعا من الماعز

 تكرار متتابع أو منتظم -وحيوانية وهندسية
   نقادة الثانية-في اتجاه واحد

  عصر ما قبل األسرات
 )١٠٥، ص١٩٩٢،  وآخرونمإبراهي: عن( 

  )١١٢شكل ( 
 نالحظ -ر اللوتسصيادو السمك في زورق وسط زهو

"  مقبرة -للماء للخطوط المنكسرة البسيطالتكرار 
  عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة- طيبة-"إيبوي

  )٩٩٥، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 

  )١١٣شكل ( 
  ١٩،١٨ األسرة –" نخت"  مقبرة -منظر لبرآة وحديقة

  عصر الدولة الحديثة
  )Wilson, 1998, p33: عن( 

  )١١٤شكل ( 
 ١٨ األسرة -مستوحاة من الريش تكوين زخرفي لوحدة - اليمين)أ
" الريش تزين آولة مومياء زخرفة تكوين زخرفي ل - اليسار)ب

  عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة -" توت عنخ آمون
  )Wilson, 1998, p91: عن( 

  )١١٥شكل ( 
   مقبرة-إطار مزخرف بوحدات نباتية

  ١٨ األسرة - طيبة-"نب آمون" 
  عصر الدولة الحديثة

  )Wilson, 1998, p85: عن( 

  )١١٦شكل ( 
  عصر األسرات المبكرة-١ األسرة -  سقارة- وجدران  وواجهات المقابرزخارف هندسية تزين إطارات

 )Wilson, 1998, p 52:عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )أ١١٧شكل ( 
 مقبرة - صياغة زخرفية لنبات اليبروح

  ٢٠ األسرة -"رمسيس الثالث" 
  عصر الدولة الحديثة

)١٠٠، ص١٩٩٧عبد العظيم، : عن( 

  )ب١١٧ شكل( 
 مقبرة -"نخبت" آولة على هيئة 

  "توت عنخ آمون" 
  عصر الدولة الحديثة

 )Reeves, 1997, p152: عن( 

  )أ١١٨شكل ( 
  إناء مزين سطحه بوحدات زخرفية

  -١٨ األسرة - تل العمارنة- متنوعة 
  عصر الدولة الحديثة

 ) Wilson, 1998, p80:عن( 

  )ب١١٨شكل ( 
 تصور -وسادة مشغولة بالخرز ومزخرفة بوحدات متنوعة

مم في رداء مزخرف بأزهار الروزيت سجين مقيد ومك
توت "  مقبرة -ويطفو بين بعض النباتات المائية آالبردي

  عصر الدولة الحديثة-"عنخ آمون
 ,Wilson, 1998, p 92 -  Reeves, 1997:عن(

p185( 

  )١١٩شكل ( 
 - طيبة-"أمنمحت" سقف مقبرة 

  عصر الدولة الحديثة-١٨األسرة 
 ,Wilson,1998:عن(

p53,94 ( 

  )١٢٠شكل ( 
 مقبرة -رسم تخطيطي لمنظر صيد الطيور

  ٦ - ٥ األسرة - سقارة-"نفر حر بتاح" 
  عصر الدولة القديمة

  )٨٦٥، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 
  )Wilson, 1998, p34:  عن(و

  )أ١٢١شكل ( 
"  مقبرة -رجل يمسك إوز بيده

  ٦ األسرة – سقارة -"مرورآا
  عصر الدولة القديمة

 )٣٤٦، ص١٩٧٦صدقي، : عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ب١٢١شكل ( 
  . طيبة-"رعموسي"لجنائزي للمقبرة حمل األثاث ا

  عصر الدولة الحديثة
 )١٠٠١، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 

  )١٢٤شكل ( 
" الخاصتان بالملك " الجعران المجنح" صدرية 

  عصر الدولة الحديثة-  طيبة-"توت عنخ آمون
  )Aldred, 1978, p84,86: عن( 

  )١٢٢شكل ( 
 بوابة معبد -مجموعة األسرى، واجهة الصرح الجنوبي

  ديثةعصر الدولة الح- ٢٠ األسرة- طيبة-"هابو" 
 )٨١٢، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 

  )١٢٣شكل ( 
 تكرار بالتقاطع لوحدة ى علقائمتكوين زخرفي رسم ل
  "توت عنخ آمون"  مقبرة –مسند الرأس -الدائرة

  عصر الدولة الحديثة
  )Wilson, 1998, p93: عن( 

  )١٢٦شكل ( 
  عصر الدولة الحديثة- طيبة- "منا"  مقبرة -المراحل المختلفة لعملية الحصاد
  )٩٦٥،٩٦٤، ص١٩٩١عكاشة،:عن(

  )١٢٥شكل ( 
يظهر الشكل مدى قدرة الفنان العالية في توظيف 
مفرداته التشكيلية المختلفة ضمن تكوين زخرفي 
قائم على مجموعة من النظم التكرارية المتنوعة 

"  مقبرة -وبالتالي  تحقيق قيما جمالية عالية
  ٢٠ األسرة -"رمسيس السادس

  عصر الدولة الحديثة
  )Clayton, 2001, p168: عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٢٧شكل ( 
  عصر الدولة الحديثة-طيبة-"رعموسي" مقبرة -النائحات

  )١٠٠١، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 

  )١٢٨شكل ( 
  عصر الدولة الحديثة-طيبة-"منا" مقبرة -صيد السمك

 )٩٧٠، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 

  )١٣٢شكل ( 
  لوحة جنائزية من الحجر الجيري للملك 

 ١ة  األسر– أبيدوس-الملك الثعبان" دجت " 
  عصر ما قبل األسرات

 )Clayton, 2001, p23: عن( 

  )١٢٩شكل ( 
 ٥ األسرة - سقارة-"تي"  مقبرة –ممثلو الضياع 

  عصر الدولة القديمة
 )١٤٤، ص١٩٩٢، ن وآخرومإبراهي: عن( 

  )١٣٠شكل ( 
الحدود الخارجية باألسود ( طيور على شجرة السنط 

   طيبة-"خنمحوتبي"  مقبرة -واألحمر المائل للبني
  عصر الدولة الوسطى

 )٩٢٧، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 

  )١٣١شكل ( 
 بوحدات زخرفية نباتية وهندسية من مقابر ألسر ان مزينانإطار

  حديثةعصر الدولة ال- طيبة-مختلفة
 )٥١ ص،٢٠٠٠بوري،الج: عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٣٤شكل ( 
حفر غائر يمثل توحيد المملكتين الشمالية والجنوبية بربط 

"  عهد- المعبد الكبير بأبو سنبل-رمزيهما األنتيمون والبردي
  عصر الدولة الحديثة-١٩ األسرة -"رمسيس الثاني

 )١٧٩، ص١٩٩٢،  وآخرونمإبراهي: عن( 

  )١٣٣شكل ( 
" صدرية مصنوعة من الذهب المطعم بالمينا تمثل 

رمسيس " على شكل صقر مجنح ، خاصة بـ" بتاح
  عصر الدولة الحديثة-١٩ األسرة -"الثاني

)Menu, 1998, p62:عن( 

  )١٣٥شكل ( 
  عصر الدولة القديمة-األسرة الثالثة-ميدوم-"إيتيت"مقبرة-ألسود واألحمر المائل للبنيية بالحدود الخارج-أوز ميدوم

 )٩١٤، ص١٩٩١عكاشة،:عن(

  )١٣٦شكل ( 
   طيبة-منزل ذو حديقة

  عصر الدولة الحديثة
 )٨٨٢، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 

  )١٣٧ل شك( 
 -ألحمر المائل للبنيالحدود الخارجية با-سيدة

 -"تحتمس الرابع"  عهد - طيبة- "منا" مقبرة 
  عصر الدولة الحديثة-١٨األسرة 

 )٩٧٢، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٣٩شكل ( 
 مقبرة  -جزء من منظر لصيد السمك وقنص الطيور

  ١٨ عهد األسرة - طيبة-"منا" 
  عصر الدولة الحديثة

 )٨٥٩، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 

  )١٤٠شكل ( 
آنية فخارية ذات لون أحمر ومزينة بوحدات هندسية 

    حضارة نقادة األولى-بيضاء من الداخل والخارج
   األسراتعصر ما قبل

 )٥٧، ص١٩٩٢ألدريد، : عن( 

  )١٣٨شكل ( 
ء من حفل موسيقي حيث يظهر جز

الرجال والسيدات وهم يستنشقون عبير 
 -زهور اللوتس ويستمعون للموسيقى

  مقبرة صاحبها مجهول
، ١٩٩٢،  وآخرونمإبراهي: عن( 

 )١٥٩ص

  )١٤١شكل ( 
رمسيس " وزير " سنجم" مقبرة 
  ١٩ األسرة - األقصر- دير المدينة-"األول

  عصر الدولة الحديثة
، ١٩٩٢،  وآخرونمإبراهي: عن(  

 )١٦٢ص



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٤٢شكل ( 
تكوينات زخرفية قائمة على مجموعة من النقط 

، والتكرار المتبادل بين الهندسية المختلفة والخطوط
  .عصر ما قبل األسرات.الوحدات الزخرفية

 )١٣ ص،٢٠٠٠، الجبوري: عن ( 
 

  )١٤٣شكل ( 
أقدم الزخارف المستخدمة في تزيين األفاريز 

.والكرانيش والتي استخدمت بعد ذلك على مر لعصور
  عصر الدولة القديمة

   )petrie, 1999, p103: عن( 

  )١٤٥شكل ( 
تصميمات زخرفية تقوم على زخرفة 

تعتمد مبدأ التقسيم بعدد من  "قسيماتالت"
  .الخطوط تفصل بين المساحات الملونة

  )٢٩ ص ،١٩٩٠، النحاس: عن( 

  )١٤٤شكل ( 
 والراسية  المتعامدة، والخطوط فقيةتكوينات زخرفية متنوعة قائمة على مجموعة من الخطوط األ

  .المتقاطعة واألشكال الهندسية والنقط حيث نالحظ نظم التكرار اللوني المختلفة
  ) ٣١-٢٧ ص،١٩٩٠، النحاس :عن( 

  ) أ ١٤٦شكل ( 
مربوطة بشكل أغصان النخيل 

  .متقاطع وتستخدم في تقوية البناء
  )petrie, 1999, p98 : عن( 

  ) ب ١٤٦شكل ( 
رسم تخطيطي ألحد المباني القديمة 

مزينة واجهتها وآورنيشها بزخارف 
مستوحاة من أغصان النخيل 

  البناء بدايةويمثل. المربوطة وسعفها
  .ارفظهور هذا النوع من الزخ

  )petrie, 1999, p98 : عن( 

   )١٤٧شكل ( 
من أقدم الكرانيش المزينة بأسلوب : اليمين) أ

 -"منكورع" أعلى التابوت الحجري لـ-التضليع 
  عصر الدولة القديمة 

  عصر الدولة الحديثة : األسفل) ب
  )petrie, 1999, p99,100 : عن( 

  )١٠، ص١٩٩٨آمال، :  عن(و



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )١٤٨شكل ( 
تابات، ونالحظ  لوحدات مختلفة وآتكوين زخرفي

  مقبرة -"السفل"أسفل الجدران زخرفة  في
 وادي -"رمسيس الثاني"زوجة " نفرتاري"

  عصر الدولة الحديثة-١٩ األسرة- طيبة-الملكات
: عن( و) ٨٨٥، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 

 )١٦٤، ص١٩٩٢،  وآخرونإبراهيم

   )١٤٩شكل ( 
  ".السفل" زخرفة يعتمدانتكوينان زخرفيان متشابهان 

 :عن( و) ١٨٢، ص١٩٤٩،  وخفاجييوسف :عن ( 
 )٣١ص  ،١٩٩٠، النحاس

  )١٥٠شكل ( 
 المساحات السوداء -)باألصفر(الخطوط : األعلى 
  . مقابر قديمة من مختلف األسرات-)باألحمر(

تكوينات زخرفية متنوعة قائمة على تنوع : األسفل
  .الخطوط المنكسرة

، ١٩٤٩،  وخفاجييوسف :عن( 
، ١٩٩٠، النحاس :عن( و) ٩٤،٩٥،١٠٣،١٠٤ص

 )٢٨،٢٩،٣١ص

   )١٥١شكل ( 
تكوينات زخرفية تزين سقف بعض المقابر قائمة 

على وحدة الخط المنكسر باإلضافة إلى النقط 
مقبرة : الى اليمين). الروزيت(واألشكال المجردة 

 عصر الدولة -١٨ عهد االسرة–" أمنمنت"
 عصر -١٢عهد االسرة :الى اليسار. الحديثة

 النقط الرفيعة -)باألصفر(الخطوط . الدولة الوسطى
 المساحات -)باألخضر( النقط المختلطة -)باألزرق(

  ).باألحمر(السوداء 
-١٠٧، ص١٩٤٩،  وخفاجييوسف :عن( 

٩٨-١٠٥،٩٤( 

  )١٥٢شكل ( 
  . عصر الدولة القديمة-١عهد االسرة". مِِِـِِرنيت"رسم لقبر الملكة : اليمين
  .واجهة أحد القصور المزخرفة بعدد من التقسيمات الهندسية والوحدات الزخرفية: اليسار

  )Clayton, 2001, p21: نع( و) ١٥٩،١٢٢، ص٢٠٠٠، الدريد: عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )١٥٣شكل ( 
أمنحتب "مقبرة : إلى اليمين

 عصر الدولة الحديثة-١٨االسرة"الثاني
 )petrie, 1999, p95 : عن( 

  )١٥٤شكل ( 
 )petrie, 1999, p93,94 : عن( 

  )١٥٥شكل ( 
تصميمات زخرفية متنوعة قائمة : اليمين

على مجموعة من الخطوط المنحنية 
 عهد –مأخوذة عن إناء . المختلفة
تصميمات زخرفية : اليسار. ١٨االسرة

  . الحلزونيةمتنوعة لمجموعة من الخطوط
  عصر الدولة الحديثة

)petrie, 1999, p16,43,41,42 : عن( 

   )١٥٧شكل ( 
تكوينات زخرفية في رسوم ستائر الحصير أو 

حسى " مقبرة -. أو الوهميالباب الزائف
  .٣ السرة- سقارة-"رع

  عصر الدولة القديمة
 )١٨١،٨٥، ص١٩٩٨شكري، : عن( 

   )١٥٨شكل ( 
تكوينان زخرفيان قائمان على التبادل اللوني للمربعات التي 

  .تتوسطها النقط المربعة الشكل، وروزيت مجردة
  .١٨عهد االسرة-"أنا"مقبرة : ،االسفل"أمنحب"مقبرة : االعلى

 النقط المختلطة -)باألزرق( النقط الرفيعة -)باألصفر( الخطوط 
  ). باألحمر(اء  المساحات السود-)باألخضر(

  عصر الدولة الحديثة
 )١٣٥،١٣٦،١٣٨، ص١٩٤٩،  وخفاجييوسف :عن( 

  )١٥٦شكل ( 
  . تصميمات متنوعة قائمة على الخطوط المضفرة او المجدولة والنقط

  )٤٧، ص٢٠٠٠الجبوري، : عن( و) petrie, 1999, p  93,103,104:عن( 
  )٢٩، ٢٧، ص١٩٩٠، النحاس :عن( و



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٥٩شكل ( 
 تصميمات زخرفية على أطباق خزفية قوامها 
النقط والخطوط واالشكال الهندسية والنباتية 

الزخارف المجردة وفق نظم تكرارية متنوعة 
. ملونة باألبيض او األصفر على أرضية حمراء

  عصر ما قبل األسرات".نقادة"غالبا حضارة 
  )Wilson, 1998, p36, 37 : عن( 

   )١٦٠شكل ( 
تكوينات ب من السعف لة لسرسم:اليمين)أ

 مقبرة -دسية في مصفوفاتزخرفية هن
  .١٨ االسرة- طيبة-"ناخت"و"ريخمير"
 ضمن  هندسيةتكوينات زخرفية :اليسار)ب

 مقبرة - .الكتانمن مالبس مصفوفات، تزين 
. ١٨ االسرة- وادي الملوك-"توت عنخ آمون"

  عصر الدولة الحديثة
  )Wilson, 1998, p47,50,51,99: عن( 

  )أ ١٦٢شكل ( 
المختلفة ضمن تكوينات زخرفية شبكية قائمة على ) المجردة(مجموعة من العناصر الهندسية والنباتية 

  . ١٢ االسرة- قاو الكبير-"واهكا الثاني" مقبرة -نظم التكرار المتنوعة
  عصر الدولة الوسطى

 ),Wilson, 1998, p52  53,55,54:عن( 

  )١٦١شكل ( 
  عصر الدولة الوسطى. التصميمات الزخرفية الهندسية المتنوعة التي تزين أسفل أختام الجعران

 ),Wilson, 1998, p123 125:عن(

  )ب ١٦٢شكل ( 
شبكية أساسها الدائرة بأحجام مختلفة قائمة لضمن تكوينات زخرفية ونباتية مجردة آالروزيت مختلفة عناصر هندسية 

 النقط المختلطة -)باألزرق( النقط الرفيعة -)باألصفر( الخطوط.  وبالتبادلع بالتقاطرعلى نظم التكرار المتنوعة آالتكرا
  .١٨ األسرة-"أمنمنت" مقبرة -، إلى اليسار "أمنمحت" مقبرة -إلى اليمين).باألحمر( المساحات السوداء -)باألخضر(

  عصر الدولة الحديثة
  )١٤١-١٤٦، ص١٩٤٩، وخفاجييوسف:عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ج ١٦٢شكل ( 
تكوينات زخرفية متنوعة لعناصر هندسية مختلفة من أشكال وخطوط ونقط وعناصر نباتية مجردة وفق شبكيات قائمة على 

  .يالحظ التنوع في نظم الحرآة واإليقاع والتباين في المجموعات اللونية والمالمس واالتزان .ختلفةالنظم التكرارية الم
 )٣٢-٢٧، ص١٩٩٠النحاس، : عن ( 

  )أ ١٦٣( 
لمجموعة من الخطوط الحلزونية والنقط واألشكال ) في الشبكية الواحدة(مصفوفات متوالية قائمة على نظم التكرار المتنوع 

  الهندسية و النباتية المجردة آالروزيت
   عصر الدولة الحديثة-١٨ االسرة- طيبة-"ِنمَحتأِم" مقبرة  :إلى اليمين
  عصر الدولة الوسطى .١٢ االسرة- أسيوط-"حبد جفا"مقبرة  -الى اليسار

  )١١٦، ص١٩٤٩،  وخفاجييوسف: عن( و) Wilson, 1998, p86,102 : عن( 

  )ب ١٦٣شكل ( 
تكوينات زخرفية لمصفوفات متوالية قائم على نظم 

التكرار المتبادل والمتساقط والمتقابل والعكسي 
نات والعناصر لمجموعة من الحلزونيات والمعي

النباتية المجردة آالروزيت، باإلضافة إلى التباينات 
  .اللونية واإليقاع

 )٣٢-٢٧، ص١٩٩٠النحاس، : عن( 

  )١٦٤شكل ( 
زخرفة تصميمات زخرفية متنوعة قائمة على 

-١٨ األسرة-ر طيبة إحدى مقاب:اليمين. "المترابعات"
 العصر -٢٦األسرة: ، اليسار لالعلىعصر الدولة الحديثة
  . عصر الدولة الحديثة- ٢٠األسرة: المتأخر، في االسفل

بشاي، : عن( و )٢٧،٣١، ص١٩٩٠النحاس، : عن( 
  )petrie, 1999, p31,32: عن(  و)٢٨٦، ص١٩٩٢



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )أ١٦٦شكل ( 
توالد للشبكيتان قائمتان على التكرار با تكوينات زخرفية متنوعة

  .١٨ األسرة-إحدى مقابر طيبة. بالتساوي لزخرفة المصلَّـبات
  عصر الدولة الحديثة

 )٢٨٦ص،١٩٩٢بشاي،: عن(و )petrie, 1999, p37: عن(

   )ب١٦٦شكل ( 
 على التكرار ان قائمان زخرفيانتكوين

 لنوع آخر من زخرفة بالتساوي المتوالد
   .١٩ األسرة-مقابر طيبة -المصلبات

  عصر الدولة الحديثة
   )٢٧،١، ص١٩٩٠النحاس، : عن( 
  )petrie, 1999, p37: عن( و

 )١٢٨، ص١٩٤٩ وخفاجي، يوسف:عن(  و
 

  )أ ١٦٧شكل ( 
تزين . تنوعة لزخرفة الريشصياغات زخرفية م

الجوانب المختلفة لمجموعة من التوابيت 
  عصر الدولة الوسطى.١١ األسرة-الملكية

  )petrie, 1999, p 51:عن( 

  )ب ١٦٧شكل ( 
ويالحظ زخرفة .  زخرفية متنوعة ومتطورة لزخرفة الريش وفق نظم تكرار مختلفة آالتبادل والتراآب وغيرهتكوينات

زخرفة تزين  :الثالث/ عصر الدولة الوسطى-١١األسرة :االول والثاني .ن الداخل بوحدات زخرفية اخرىه العناصر مهذ
 زخرفة تزين ِغمد -الخامس، ( chariot ) زخرفة تزين أجزاء من مرآبة حربية قديمة -الرابع،"بتاح"تمثال خشبي لـ

   عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة-"توت عنخ آمون"مقبرة .خنجر
  )Wilson, 1998, p :90,91عن(  و )petrie, 1999, p 54,55,51:عن( 

  

  )١٦٥شكل ( 
" الخماسيات"تكوين زخرفي يعتمد زخرفة 

ضمن شبكية مبتكرة قوامها النظم التكرارية 
مختلفة عناصر  وتبادالت لونية لوانشائية

 -"خبري"الرمز لوتس وروزيت وبردي وآا
  .١٨ األسرة-طيبة

  عصر الدولة الحديثة
 )٣٣، ص١٩٩٠النحاس،: عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
٥  ٤  ٣  ٢   ١  

         
١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  

        
١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  

          
٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  

         
٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  

 
      

٣١  ٣٠  ٢٩  ٢٨  ٢٧  ٢٦  

  
٣٧  ٣٦  ٣٥  ٣٤  ٣٣  ٣٢  

   )٤جدول ( 
  )تجميع الباحثة  ( 

  .التكوينات الزخرفية المتنوعة للوحدات الزخرفية الهندسية المختلفة في الحضارة المصرية القديمة
  )١٢/١٣/١٤ ص ،٢٠٠٠، الجبوري: عن.( عصر الدولة الحديثة) ٢٣(عصر ما قبل األسرات، ٢٢-١ :٢٣-١
  )١٧ ص،٢٠٠٠، الجبوري: عن. ( عصر الدولة الوسطى/ ١٢االسرة-آثار بني حسن: ٢٥-٢٤
  )٣٢- ٢٧، ص١٩٩٠النحاس، : عن: ( ٣٧-٢٦

  

  )ج١٦٧شكل ( 
تكوينات زخرفية متنوعة لوحدة الريش وبعض العناصر الهندسية والغير آدمية والكتابات تزين التابوت 

  عصر الدولة الحديثة.١٨ األسرة-" توت عنخ آمون"المصغر للملك 
  )James, 2000, p87,108: عن( 

   )١٦٨شكل ( 
نالحظ التنوع في الصياغة والتباين 
  اللوني والتوافق بين مختلف العناصر

)٣١،٢٩، ص١٩٩٠النحاس، :  عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٧٠شكل ( 
 -"تحتمس الثالث "-بد الكرنكمع -رسم توضيحي لغرفة النباتات

 )٣٨ص،١٩٩٧م، العظيعبد:عن(عصر الدولة الحديثة.١٨األسرة

  )ب ١٧١شكل ( 
  )٤٣، ص٢٠٠٠الجبوري، : عن( 
  )Wilson, 1998, p56: عن(  و

  )أ ١٧١شكل ( 
  .يمثل صورة لنبات البردي في الطبيعة

  )www.eoluk.co.uk: عن( 

  )١٧٢شكل ( 
عصر ".نعرمر"جزء من صالية 
  األسرات المبكرة

 Clayton, 2001, p18:  عن( 
(

   )١٧٣شكل ( 
تصميم زخرفي لثالث وحدات 

 -من نبات البردي وبرعمه
 " -"القناطر""بيراميس

  .١٩ األسرة-"رمسيس الثاني
 )Kate,1998, p4,19: عن(
  )Menu,1999,p75: عن(و

  )أ ١٧٥شكل ( 
مجموعة من األفاريز المزينة بتصميمات زخرفية 

تنوعة قائمة على التكرار المتبادل والمتقابل بين م
عناصر نباتية مختلفة ويالحظ فيها قدرة الفنان 

المصري على تطويع عنصر البردي بما يتناسب مع 
  . األقصر- طيبة– مقابر مختلفة -التصميم
 النقط -)باألزرق( النقط الرفيعة -)باألصفر(الخطوط 

 ).باألحمر( المساحات السوداء -)باألخضر(المختلطة 
  عصر الدولة الحديثة

 )٤٨،٤٣،٧٠، ص ٢٠٠٠الجبوري، : عن( 

  )١٧٤شكل ( 
 نظم  وفق لنبات البرد يتكوين

 معبد -التكرار الشعاعي والتراآب
  .١٩ األسرة-"سيثوس االول"

  حديثةعصر الدولة ال
  )Wilson, 1998, p 56: عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ب ١٧٥شكل ( 
قائمة على النظم التكرارية تصميمات زخرفية متنوعة 

المختلفة لنبات البردي وعناصر زخرفية هندسية 
) اليمين(وعناصر نباتية أخرى آالروزيت واألنثيمون 

ار اللفاح وعناصر نباتية مجردة مستوحاة والبراعم وثم
  ). اليسار في األسفل(من بتالت الزهور 

  )١١٧،١١٦، ص١٩٩٢،  وآخرونإبراهيم: عن( 
)٣٢،٢٩،٢٨،٢٧، ص١٩٩٠النحاس،: عن(  و

  )أ١٧٦شكل ( 
  من الخزفتصميمات زخرفية متنوعة تزين طبقين

البردي آومالعق خشبية منحوتة على أشكال نباتية 
  وبعض العناصر الهندسية  والروزيت واألنثيمونواللوتس

   عصر الدولة الحديثة، -١٨ األسرة-طيبة-
  .ر الدولة الحديثة أواخر عص-لفيوما: في الوسط لالعلى

  )Wilson, 1998, p  113,107:عن( 

  )ج١٧٦شكل ( 
البردي مكررة وعناصر هندسية ختم مزخرف ب
) عموديا(وتكرارا متقابال ) أفقيا(تكرارا عكسيا 
  عصر األسرات المبكرة.حول الدائرة

  )Wilson, 1998, p 117:عن( 

  )ب ١٧٦شكل ( 
حلية للرأس من الذهب  ) fillet: ( في األعلى

 بالروزيت و  وسطهاوالعقيق األحمر، مزخرف
  مقبرة -ي على الجانبين متصلتان بطائرينالبرد

  . عصر الدولة القديمة-٤ األسرة- الجيزة-"رع ور"
حلية رأس على شكل إآليل  ) circlet: (  في األسفل

مصنوعة من الذهب " خنومت"خاص باألميرة 
 - دهشور-عقيق األحمر والالزورد والفيروزوال

  عصر الدولة الوسطى- ١٢األسرة
 )Aldred, 1978,p50,62 56,114,-116:عن(

  )أ ١٧٧شكل ( 
 مقبرة –منظر لصيد الطيوررسم 

  .٦ بداية عهد األسرة- سقارة-"مرورآا"
  عصر الدولة القديمة

  )Wilson, 1998, p 57:عن(  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ب ١٧٧شكل ( 
رسم لجزء تفصيلي من رسم : نإلى اليمي
  .١٨ األسرة- طيبة-"أِمِنمحت" مقبرة -جداري

لجزء تفصيلي من رسم رسم : إلى اليسار
جداري، ويظهر نبات البردي وبرعمه هنا أقرب 

  .١٨ األسرة- تل العمارنة-إلى الشكل الطبيعي
  عصر الدولة الحديثة

  )Wilson, 1998, p 57:عن( 

   )١٧٨شكل ( 
تكوين زخرفي على غطاء صندوق مصنوع 
ة من األلبستر يمثل باقة من الوحدات النباتي

المختلفة آنبات البردي وبرعمه وثمار اللفاح 
ووحدات نباتية مجردة مستوحاة من بتالت 

 في الوحدات المتمثلة(الزهور والسيقان 
  عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة- )الهندسية

تكوين زخرفي يمثل باقة من نبات البردي 
وبرعمه  وزهرة اللوتس ونبات الذرة البري 

ر اللفاح، وبعض ونبات تفاح الجن أو ثما
  .العناصر الهندسية

    )Wilson, 1998, p73:  عن( 
   )Grafton, 1993, p35:  عن( و

  ) ١٧٩شكل (
ي تتخذ شكل نبات مجموعة مختلفة من األعمدة الت

  .البردي المفتوح
  . عصر الدولة الحديثة-١٨األسرة:  إلى اليمين
  . عصر الدولة القديمة-٣األسرة :في الوسط
  . عصر الدولة الحديثة-١٨األسرة :إلى اليسار
  )Wilson, 1998, p58,59,63:  عن ( 



  
  

  
  

          
  ٥األسرة  )٢  عصر األسرات المبكر )١

  الدولة القديمة
  ٥األسرة ) ٣

  ديمةالدولة الق
  ٦األسرة ) ٤

  الدولة القديمة
 أمنحتب الثالث) ٥

  ١٨األسرة
  الدولة الحديثة

          
  أمنحتب الثالث )٧   الدولة الوسطى )٦

  ١٨ األسرة-والرابع
  الدولة الحديثة

عصر األسرات ) ٩  الدولة الحديثة) ٨
  المبكرة

  ١٩االسرة)  ١٠
  الدولة الحديثة 

          

   الدولة الحديثة)١١
عصر ما بين  )١٢

 والدولة األسرات المبكر
  القديمة

   الدولة الحديثة)١٥   الدولة الوسطى)١٤   الدولة الحديثة)١٣

          
أواخر الدولة ) ١٦

  الحديثة
  ١٨االسرة) ١٩  الدولة الحديثة) ١٨     الدولة الحديثة )١٧

  الدولة الحديثة
  ١٨االسرة) ٢٠

  الدولة الحديثة

          
  ٢١ االسرة) ٢٤  الدولة الحديثة) ٢٣  الدولة الحديثة) ٢٢  لة الحديثةالدو) ٢١

  العصر المتأخر
  ١٨ االسرة) ٢٥

  الدولة الحديثة 

          
  ١٨ االسرة) ٢٦

  الدولة الحديثة 
  ١٨ االسرة) ٢٧

  الدولة الحديثة 
 عصر األسرات ) ٢٨

  المبكرة
     الدولة الحديثة)٣٠   الدولة الحديثة) ٢٩

          
   بدون تاريخ )٣٥  بدون تاريخ)  ٣٤       الدولة الحديثة)٣٣    األسرات المبكرة)  ٣٢     الدولة الحديثة)٣١

        
  

  بدون تاريخ)  ٤٠  بدون تاريخ)  ٣٩  بدون تاريخ)  ٣٨  بدون تاريخ)  ٣٧  بدون تاريخ)  ٣٦

  
   )٥جدول ( 

  ) رسم وتجميع –عمل الباحثة ( 
  .متنوعة لنبات البردي وبرعمه في الحضارة المصرية القديمةالصياغات الزخرفية ال

  ) ٥٥٥/٥٩٤/٥٩٦/٦٠٤/٧٢٥/٨٨١/٦١٥/٦٥٦/٦٥٨/٨٨١/٩٧٣، ص١٩٩١عكاشة، : عن ( 
   )Wilson, 1998, p126/115/113/102/63/59/5756/58/85/89/95/114/117: عن(

  )٢١/٢٨/٢٨، ص١٩٩٠النحاس، : عن( و)١٧٠/١٦٨/١٦٨/١٦٨/١٦١/٧٠، ص١٩٤٩يوسف وخفاجي، : عن( 
  )١١٨، ص١٩٩٢إبراهيم وآخرون،: عن(و ),p1 Grafton,1993 /35/ 35/42:عن(و) ٥٤، ص٢٠٠١المفتي،: عن (
  



  
  

      
  

٤  ٣  ٢  ١  

        
٨  ٧  ٦  ٥  

        
١٢  ١١  ١٠  ٩  
        

  )٦جدول ( 
  )تجميع الباحثة( 

 .المصرية القديمةأهم التكوينات الزخرفية المتنوعة لنبات البردي في الحضارة 
   )Wilson, 1998, p 126:عن. ( األسرات المبكرة عصر: ٤-١
   )Wilson, 1998, p58,59: عن(. عصر الدولة الحديثة/ ١٨األسرة)٦(عصر الدولة القديمة / ٥األسرة) ٥: (٦-٥
  )٢٢،٢٣،٢٧،٢٨،٢٩، ص١٩٩٩النحاس، : عن: ( ١٢-٧

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٨٠شكل( 
   عصر الدولة الحديثة-لمقابر على مومياء فرعونيةزهرتا لوتسُ محنـَّطـتانُ وجدتا في إحدى ا: الى اليمين)أ
  )إلى األطراف(منظر طبيعي يظهر زهرة اللوتس في نهر النيل ونبات البردي : الى اليسار)ب
 )www.thekeep.org/~kunoichi/kunoichi/themestream/egypt_waterlily.html :عن (

  )www.eoluk.co.uk: عن( و

  )أ ١٨١شكل ( 
 ( .Nelumbo Adans )أو  )  Nymphaea Lotus L. / White Lotus(زهرة اللوتس البيضاء الطبيعة 

   )www.destin-tanganyika.com: عن( و ) www.fr.wikipedia.org: عن( 
  )                   www.geneve.ch: عن( و) www.naritosi.hp.infoseek.co.jp :عن( و
  )www.nature.jardin.free.fr2: عن( وwww.steffenhauser.com ) :عن(   و

  )ب ١٨١ شكل (
  .رسم تخطيطي لزهرة اللوتس البيضاء الطبيعية في مرحلتين من تفتحها بأوراقها وبراعمها: إلى اليمين
 جزء -تصميم زخرفي شائع مكون من زهرتي لوتس بيضاء وبرعمي لوتس وورقة لوتس: إلى اليسار

  لة القديمةعصر الدو.٥ األسرة- سقارة-"ِأخت حوتب"تفصيلي لحفر أو نقش بارز من مصطبة 
  )Wilson, 1998, p68,69: عن( 

   )   ١٨٢شكل ( 
   ) Nymphaea Caerulea Sav. /Blue Lotus(زهرة اللوتس الزرقاء الطبيعة 

 )      www.victoria-adventure.org:  عن( و  )www.nature.jardin.free.fr2: عن(
  )www.steffenhauser.com: عن( و) www.alchemy.com-works :عن( و



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )١٨٣شكل ( 
  .بأوراقها وبراعمها رسم تخطيطي لزهرة اللوتس الزرقاء الطبيعية في مراحل تفتحها: اليمين
  .عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة-طيبة-"ِخن آمون"مقبرة -لوتس زرقاء وبرعميها وورقة لوتسلتصميم زخرفي : الوسط
  .رسم تخطيطي لزهرة اللوتس الزرقاء الطبيعية من عدة مساقط مختلفة وبرعمها: اليسار

  )١٥٥، ص١٩٤٩يوسف، : عن(  و) Wilson, 1998, p70: عن( 

   )١٨٤شكل ( 
   ) Nymphaea Speciosum / Nelumbo Nucifera / Red Lotus(زهرة اللوتس الحمراء الطبيعة : الى اليمين

 )                      www.myanmar.com: عن( و ) www.hortiplex.gardenweb.com:عن( 
   )www.blitzworld.com:عن(   و

 )١٥٦، ص١٩٤٩يوسف، : عن. ( رة اللوتس الحمراء الطبيعيةرسم تخطيطي لزه :الى اليسار
 

  )أ ١٨٥شكل ( 
  .  ساقيهماصياغات مختلفة  لزهرتي لوتس محزومتين من

عصر : الثالث. عصر الدولة القديمة والوسطى: األول والثاني
  . عصر الدولة الحديثة-١٨األسرة: الرابع. الدولة القديمة

 ,petrie, 1999: عن( و )١٥٧، ص١٩٤٩يوسف، : عن( 
p62(  

  )ب ١٨٥شكل ( 
 false(الزاوية اليمنى من الباب الزائف 

door ( إلحدى المقابر حيث نالحظ التكوين
البسيط لزهرتي اللوتس ضمن التصميم 

الزخرفي القائم على مجموعة من الخطوط 
المنكسرة والمتقاطعة والمضفرة والمستقيمة 

ويالحظ التنوع في الملمس واإليقاع . قطوالن
للقيم الخطية والتماثل والتناسب والتوازن في 

 -المساحات المختلفة الطولية والعرضية
 .٥ األسرة- أبي صير-"زارا إم عنخ" مقبرة 

  عصر الدولة القديمة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٨٧شكل ( 
  عصر الدولة الحديثة  بتلة ١٧) الرابع/  ( بتالت٩) الثالث. (١٨ األسرة- بتالت ٥) الثاني. ( بتالت٣) االول(من اليمين 

  )٤٨، ص٢٠٠٠وري، الجب( و) Wilson, 1998, p85:عن(و)١٨٩،١٩٤، ص١٩٤٩يوسف،: عن ( 

  )١٨٦شكل ( 
: لألسفل. ٤ عصر الدولة القديمة - األسرة- ميدوم-" رع حوتب"زوجة األمير " ِنـفرت"تمثال األميرة : إلى اليمين لالعلى

  ".ِنـفرت"رسم تخطيطي إلحدى الزخارف التي تزين تاج األميرة 
 - البرشة-"دجحوتي حوتب" مقبرة –" ست ِخـِبـِـر آا"و" ست ِحـدج حوتب"رسم جداري يمثل األميرتان : إلى اليسار

  . عصر الدولة الوسطى- ١٢األسرة
  )petrie, 1999, p63: نع( و) ١٠٤٠، ص١٩٩١عكاشة، : عن( و ) Aldred, 1978, p33,59,115: عن ( 

 ) Wilson, 1998, p69: عن( و

   )١٨٨شكل ( 
عصر الدولة الوسطى-١٢رة األس- بني حسن-"خنم حوتب" مقبرة -رسم جداري لتكوين من اللوتس : إلى اليمين
   عصر الدولة القديمة-٥ األسرة-، يليه تاج عمود ٦ األسرة- تاج عمود :إلى اليسار

 )petrie, 1999, p 77:عن( و )٢٥، ص١٩٩٠النحاس،:عن(و)Wilson, 1998, p71: عن(  

  )١٨٩شكل ( 
ن زخرفيان يمثالن الجمع بين تكوينا

زهور اللوتس ببراعمها ومجموعة 
يمثل الشكالن . من نباتات البردي

  .جزء تفصيلي لرسمان جداريان
 -"أمنمحت"مقبرة : الشكل الثاني
 عصر الدولة -١٢ األسرة-بني حسن
  .  الوسطى

  )٢٥، ص١٩٩٠النحاس، : عن( 
 ) Wilson, 1998, P 73:عن( و



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )أ،ب١٩٣شكل  ( 
س اللوت شكل )االعلى )(chalice) (  قدح(آأسان :  اليمين)أ

شكل زهرة اللوتس  )االسفل(و١٨ األسرة - أبيدوس-الزرقاء 
  عصر الدولة الحديثة - ١٩ األسرة -  أنيبا-البيضاء

 .تتخذ اللوتس المتفتحةرسم لمجموعة من الكؤوس : اليسار)ب
 )Wilson, 1998, p 68,70,22:عن( 

  )٤ص،١٩٩٠النحاس،:عن(و

   )١٩٢شكل ( 
رية في النظم التكراوفق زخرفية ت  تكوينا

. مصفوفات متوالية على صندوق من العاج
 وادي -"خ آمونتوت عن" مقبرة -

  عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة -الملوك
 )Wilson, 1998, p  75,23:عن( 

   )ج١٩٣شكل ( 
ونالحظ تنوع الملمس . المزخرفة بوحدات زخرفية متنوعةيمثل مسقط رأسي لمجموعة من األوانيرسم 

  . عصر الدولة الحديثة-١٨ة  األسر-الناتج عن تنوع الخطوط  في التكوين الزخرفي لهما
 )Wilson, 1998, p 113,111,25 :عن( 

   )١٩٠شكل ( 
 في بداية برعملوتس أو برعم  اجهاتعمدة أ

  - سقارة-"ِمرورآا"مقبرة : اليمين. تفتحها
مقبرة : اليسار.  عصر الدولة القديمة-٦األسرة

  . عصر الدولة القديمة-٦ األسرة-"ُخِنس"
 ) Wilson, 1998, P 83 ,82:عن ( 

  )١٩١شكل ( 
تكوينان مبتكران مزخرفان باللوتس واألنثيون 
وغيرها ويالحظ نظم التكرار المتنوعة للخطوط 

لتنوع في الملمس والتباين المختلفة والمساحات وا
  .اللوني واإليقاع الخطي واللوني والتناسب والتوازن

  ) ٢٥، ص١٩٩٠النحاس، : عن ( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )د ١٩٣شكل ( 
تستخدم في   خشبيةملعقة

 األسرة -التجميل  مساحيق
  عصر الدولة الحديثة١٨

:عن(
Wilson,1998,p105,25(

  

   )أ،ب١٩٤شكل ( 
 النباتية و  على الوحدات الزخرفيةقائمةمتنوعة لكنارات ة  زخرفيتصميمات

أمنحوتب "مقبرة  -االول:  اليمين )أ .الهندسية المختلفة وفق نظم تكرارية متنوعة
 مقبرة -ثالثال. ١٨ األسرة-"ِنب آمون" مقبرة -ثانيلا .١٨ األسرة-سي سي

 -"نـِسبا نـِفر حور"مقبرة  -الرابع.  عصر الدولة الحديثة-١٨األسرة-"يريبا"
  .  الحديثةعصر الدولة:  اليسار)ب. العصر المتأخر-٢١ األسرة-طيبة

 )١٨٦، ١٨٥ص،١٩٤٩يوسف،:عن( و)Wilson, 1998, p  85 23,84,: عن(
 

 

   )ب١٩٥شكل ( 
 قدرة الفنان على تظهركنارات، ثالث تكوينات زخرفية ل

الكأس (ابتكار صياغات مجردة غير تقليدية للوتس 
انقسام البتلة أفقيا وتجمع البتالت وتحول آ). والبتالت

 صياغة و. المثلث والبيضاويآالبتالت الى شكل هندسي 
  .تجمع ما بين الخطوط الدائرية والمثلث

 )٢٥، ص١٩٩٠النحاس، : عن(  

   )أ١٩٥شكل ( 
ا اللوتس م قوامهتكوينان زخرفيان
 -طيبة -مبتكرةونباتية وعناصر هندسية

  عصر الدولة الحديثة.١٨األسرة
 )٢٥ص،١٩٩٠النحاس،:عن(
  )١٥٩ص،١٩٤يوسف، :عن(و

   )١٩٦شكل ( 
صياغات  هاأساس. قائمة على شبكيات مختلفة وفق النظم التكرارية المختلفة لمقابرعلى سقوف بعض ا زخرفيةتكوينات 
  . ما بين عصر الدولة الحديثة والعصر المتاخر-) اوالتي تختلف في أطوالها وصياغة نهاياته(الخطوط الولبية اللوتس و

 )١٢١، ص١٩٤٩يوسف، :عن(و) Wilson, 1998, p  87:عن( و)٣٢، ص١٩٩٠النحاس، : عن (



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )١٩٧شكل ( 
". سياتالخما"تصميم زخرفي يعتمد زخرفة 

ونالحظ في التصميم التنوع في صياغة 
وتطويعها بما  اللوتس والبردي والروزيت

يتناسب ومساحة التصميم، والتنوع في 
صياغة المساحات الناتجة عن تكرار الوحدات

وتنوع وتباين المجموعات اللونية المختلفة 
وفي الملمس واإليقاعات اللونية والخطية، 

 - طيبة-تزانباإلضافة الى التناسب واإل
  .١٨األسرة

  عصر الدولة الحديثة
  )٣٣، ص١٩٩٠النحاس، : عن( 
  )٣٠٥، ص١٩٩٢بشاي، : عن(  و

   )ب١٩٨شكل ( 
االسم األول للملك  ) pectoral( صدرية 

والذي يمثل هنا وحدة " توت عنخ آمون"
. الجعران المجنح والرمز السفلي المتصل به

وهي مصنوعة من الذهب واألحجار شبه 
  .١٨ األسرة-يمة والزجاج الملونالكر

  عصر الدولة الحديثة
  )James, 2000, p234:عن( 

  )أ ١٩٨شكل ( 
مقبرة  -والفلسبار واللالزورد) مزيج الذهب والفضة(مصنوعة من الذهب واإللكتروم " صدرية القمر"قالدة : الى اليمين

  .١٨ األسرة-  طيبة- وادي الملوك -"توت عنخ آمون"
  عصر الدولة الحديثة

  )James, 2000, p210:عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )١٩٩شكل ( 
  قائمة علىباقات لة مبتكرة زخرفياتتكوين

مجموعة متنوعة من العناصر النباتية 
وجميع هذه العناصر . والهندسية والرموز

تتفاعل مع بعضها وفق نظم تكرارية مختلفة 
آالتكرار بالتماثل والتقابل والعكسي والبسيط 

    .والتراآب والتبادل
نالحظ القدرة على التنوع في صياغة العناصر 

ة، والتوزيع الجيد لها وتباين المختلف
المجموعات اللونية المختلفة وفي الملمس 
واإليقاعات اللونية والخطية، باإلضافة الى 

  .التناسب واإلتزان
  عصر الدولة الحديثة

  )١٧٠، ص١٩٤٩يوسف، : عن(  
 )٣٣، ص١٩٩٠النحاس، : عن(  و

   )٢٠٠شكل ( 
  .تكوينات زخرفية مبتكرة لباقات قائمة على عناصر زخرفية متنوعة ووفق نظم من التكرار تماثل وتبادل وغيره

ملعقة بغطاء خاصة بمساحيق التجميل :  الثاني.اصة بمساحيق التجميلملعقة خشبية بغطاء خ: االول: الى اليمين)أ 
جزء من التصميم الزخرفي : الثالث . ممفيس-)اللونخضراء ( والعجائن الملونة مصنوعة من الخشب ومطعمة بالعظم

 مقبرة -ارالموجود خلف العرش الملكي المصنوع من الخشب المغطى بالذهب والمطعم بالزجاج الملون والمينا واألحج
   عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة- وادي الملوك-"نخ آمونتوت ع"
  .تكوين زخرفي لعمود مرآب: الى اليسار) ب

يمات القدرة على التنوع في صياغة العناصر المختلفة، والتوزيع الجيد لها والتباين اللوني والتنوع في تعكس التصم
  .الملمس واإليقاعات الخطية، باإلضافة الى التناسب واإلتزان

  )Wilson, 1998, p  73,22:عن( و) ٣٣، ص١٩٩٠النحاس، : عن( و) ١٨٩،١٨٨، ص١٩٤٩يوسف، : عن( 



  
  

          
  ٥األسرة  )١

  الدولة الحديثة) ٤  الدولة الوسطى) ٣  الدولة الوسطى) ٢  الدولة القديمة
  أمنحتب الثاني       ) ٥

  ١٨االسرة
  الدولة الحديثة

          
    أمنحتب الرابع     )٦

  ١٨االسرة
  الدولة الحديثة

    الدولة الحديثة  )٧
  مابين عصر )٨

األسرات المبكر والدولة 
  القديمة

ين عصر   ماب)٩
األسرات المبكر والدولة 

  القديمة

   أواخر الدولة )١٠
  الحديثة

          
  ٢٦أوائل االسرة)  ١٢   الدولة الحديثة)١١

  العصر المتأخر
  ٢٦أوائل االسرة) ١٣

  الدولة الحديثة)  ١٥  الدولة الحديثة)  ١٤  العصر المتأخر

          
  ٢١االسرة)  ١٦

  ١٨االسرة)  ١٨  لوسطى  الدولة ا)  ١٧  العصر المتأخر
  الدولة الحديثة

أواخر الدولة )  ١٩
  الدولة الوسطى) ٢٠   الحديثة

      
    

  ٥األسرة )  ٢١
  الدولة القديمة

  ٤األسرة ) ٢٢
  الدولة القديمة   

  ١٢االسرة)  ٢٣
  الدولة الحديثة)  ٢٥  الدولة الحديثة  ) ٢٤  الدولة الوسطى

          
أواخر الدولة ) ٣١
  يثةالحد

  أواخر الدولة )٣٢
 الدولة ٦  األسرة )٣٥   الدولة الحديثة)٣٤  الدولة الحديثة )٣٣  الحديثة

  القديمة

          
ما بين عصر ) ٣٦

األسرات المبكر والدولة 
  القديمة

    ١٩  األسرة )٣٧
  الدولة الحديثة

    ١٨  األسرة )٣٨
  بدون تاريخ  )٤٠  بدون تاريخ )٣٩  الدولة الحديثة

          
  بدون تاريخ) ٤٥   بدون تاريخ)٤٤    بدون تاريخ)٤٣  بدون تاريخ  )٤٢   بدون تاريخ)٤١

  
   )٧جدول (

  ) رسم وتجميع –عمل الباحثة ( 
  .الصياغات الزخرفية المتنوعة لزهرة اللوتس في الحضارة المصرية القديمة

  )٥٩٤/٦١٥/٦٤٧/٦٥٦/٧٠٨/٩٩٥/٩٩٩/١٠٢٦/١٠٤٦، ص١٩٩١عكاشة، : عن ( 
  wilson,1998, p126/117/111/103/87/84/85/82/68/69/83/112/22/25/70-79) :عن(
  )١٩٦/١٩٥/١٨٩/١٨٦/١٦٣/١٥٧/١٨٩/١٩٤/١٥٨/١٥٩/١٢١/١٧٠/٥١، ص١٩٤٩يوسف، : عن(  

 p1/13/41/23/8/6/1/1/17: عن(  و )٢٨/٢٦/٢٥/٢٦/١، ص١٩٩٠ النحاس،: عن(  و )Petrie, 1999, p63: عن ( 
Grafton,1993,(   

  
  



  

          
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  
       

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  

    

    
١٤  ١٣  ١٢  ١١  

      
١٧ ١٦ ١٥ 

      
٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  

  
    )٨جدول ( 

  )تجميع الباحثة( 
  .التكوينات الزخرفية المتنوعة لزهرة اللوتس في الحضارة المصرية القديمة

، ١٩٤٩يوسف، : عن( و)Wilson, 1998, p  72,84,85,22, 23, ,17,126,25: عن (. عصر الدولة الحديثة: ٥-١
  )١٥٩،١٨٦،١٨٥ص
  )                  Grafton, 1993, p1,2,3,6,7,8,13,17,23: عن: (١٠-٦
   )Petrie, 1999, p33: عن. (  عصر الدولة الحديثة-٢٠ األسرة-"رمسيس الرابع"ُيعتقد أنها من عهد : ١١
  ) Wilson, 1998, p  87:عن.(  العصر المتأخر-٢٦ بداية األسرة-بة طي-"بيدي ِأمنأوبت"مقبرة : ١٢
  )١٢١، ص١٩٤٩يوسف، : عن( و

  )٦٥، ص١٩٩٧عبدالعظيم، : عن.(  عصر الدولة الحديثة-"اخناتون"عهد : ١٧-١٥
  )٣٣-٢٧، ص١٩٩٠النحاس، : عن: (٢٥-١٨

  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٢٠١شكل ( 
ع  )أ رة الربي ة    زهي رة أو الروزيت      )Daisy. / Chrysanthemum Coronarium L(الطبيعي ا الزهي المستوحى منه
ن( ن(و)free.jardin.nature.www: ع ن(و)cu.unizh.bguz.www: نع(و)com.timetotrack.www: ع :ع
5univ_paris.bium.www(  و)عن: com.floradecanarias.www(  
)Wilson,1998, p65:عن )(.Chrysanthemum  coronarium L( الطبيعية، واالسم العلمي رسم لزهرة الربيع ) ب

   )٢٠٢شكل ( 
المستوحى منها  (     Argyranthemum Frutescens  L. / Marguerite )الطبيعية ) يت مارجر( زهيرة اللؤلؤ 

   )com.001ouellette.www: عن( و) free.jardin.nature.www: عن( .  ) Rosette(الزهيرة أو الروزيت 
   )info.aujardin.www :عن( و ) net.tocar.www: عن( و ) com.jbpros.www: عن( و 
  )www.floradecanarias.com :عن( و

  )أ ٢٠٣شكل ( 
 رسم لصياغتين قريبة من الشكل الطبيعي

،  مستوحاة من زهيرة الربيعاليمين. يتروزلل
   مستوحاة من زهيرة اللؤلؤ واليسار

 )١٤٨، ص١٩٤٩،  وخفاجييوسف: عن( 

  )ب ٢٠٣شكل ( 
 - الهون-"ست حتحور يونيت"مقبرة األميرة : االول. زهرة الروزيتالمجردة لرسم لمجموعة من الصياغات المتنوعة 

: الثالث.  عصر الدولة القديمة-٥ األسرة- الجيزة-"ِحِتب ِحر إس" أثاث الملكة :الثاني.  عصر الدولة الوسطى- ١٢األسرة
 . عصر الدولة القديمة-٥ األسرة- أبو صير- "ساهور"معبد : الرابع. عصر الدولة القديمة-٤ األسرة-  الجيزة-"رع ور"مقبرة 

  )Aldred, 1978, p34: عن(  و  )Wilson, 1998, p65 22,:عن( 

  )٢٠٤شكل ( 
  .  على الخطوط المستقيمة والشعاعية والدوائر والنقطةقائم المجموعة متنوعة من الصياغات الزخرفية المجردة

)١٤٩،١٥٠، ص١٩٤٩،وخفاجييوسف:عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠٥ شكل( 
  عصر الدولة القديمة. ٤ األسرة- ميدوم-"رع حوتب"زوجة األمير " نـِفرت"رسم تخطيطي لجزء من تاج األميرة 

  )١٠٤٠، ص١٩٩١عكاشة، : عن( و ) Aldred, 1978, p34: عن( و ) Wilson, 1998, p65 22,:عن ( 
  )Clayton, 2001, p41: عن( و) ١٩٤، ص١٩٩٢،  وآخرونإبراهيم: عن( و

  )أ٢٠٦ شكل( 
 عصر الدولة الوسطى. ١٢ األسرة- دهشور-عقيق األحمر والفيروز والالزوردمن الذهب وال" خُنمت"تاج األميرة 

   )Aldred, 1978, p56,115: عن(و )22Wilson, 1998, p64,:عن(

   )٢٠٧شكل ( 
 - "نسي بانوفر حر"  مقبرة -تكوينان زخرفيان

  .٢٠ األسرة-طيبة
ائم على النظم تصميم زخرفي ق :االعلى)أ

التكرارية لصياغات متنوعة من الروزيت 
  ".التقسيمات"وزخرفة 

تصميم زخرفي قائم على النظم  :االسفل) ب
 لروزيت واللوتس والبراعملالتكرارية 

   )٢٠٨شكل ( 
  على سقوف بعض المقابر تجمعفية زخرتصميمات

وفق شبكيات   والمعيناتالمربعات الروزيت وبين
  .ونظم تكرارية متنوعة

مقبرة :اليسار)ب. "من خوبر"مقبرة : اليمين)أ
 عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة-"حابو سنب"
 يوسف: عن( و ) Grafton, 1993, p31: عن(  

 )١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ص١٩٤٩، وخفاجي

  )ب٢٠٦شكل (
  مابين عصر األسرات المبكر وعصر الدولة القديمة.صياغات متنوعة للروزيت تزخرف مجموعة من االختام واختام الخنفساء

 )Wilson, 1998, p117,128,24,25:عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٢٠٩شكل ( 
  .تكوينان زخرفيان قائمان على الجمع بين الروزيت والخطوط المنكسرة وفق شبكيات ونظم تكرارية متنوعة

  .١٨ األسرة- طيبة -"نب آمون" مقبرة -: ، الى اليسار"أنا" مقبرة -: الى اليمين
  ).باألحمر(  المساحات السوداء -)باألخضر(  النقط المختلطة -)باألزرق( ة  النقط الرفيع-الخطوط 

  عصر الدولة الحديثة
 )١٢٠، ص١٩٤٩، وخفاجي يوسف: عن( و  ) Wilson, 1998, p55 21,:عن( 

  )أ٢١٠شكل ( 
  .تكوينان زخرفيان قائمان على الجمع بين الروزيت والدوائر وفق شبكيات ونظم تكرارية متنوعة

 النقط المختلطة -)باألزرق( النقط الرفيعة -)باألصفر( الخطوط بمختلف أنواعها .تكوين زخرفي لسقف مقبرة: يمينالى ال
  .٢٠ األسرة- طيبة-"نسي بانوفر حر"  مقبرة -)باألحمر( المساحات السوداء -)باألخضر(بين الرفيعة والسميكة

  عصر الدولة الحديثة
  )Wilson, 1998, p84 23,:عن( و  )١٤١، ص١٩٤٩، وخفاجي يوسف: عن( 

   )ب٢١٠شكل ( 
   . ونظم تكرارية مختلفةعموديةاغات متنوعة للروزيت والدوائر وفق شبكية  على صيتكوينات زخرفية لسقوف مقابر  قائمة

  .١٨ األسرة-"أمنمحت" مقبرة -: ، اليمين"تنا" مقبرة -: وسط، ال"حق ار نحح" مقبرة -: اليسار
  ).باألحمر( المساحات السوداء -)باألخضر( الرفيعة والسميكة  النقط-)باألزرق( النقط الرفيعة -)باألصفر(الخطوط 

  عصر الدولة الحديثة
 )١٤٣،١٤٤، ص١٩٤٩، وخفاجي يوسف: عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ج ٢١٠شكل ( 
صياغات متنوعة من  المتنوعة القائمة على النظم التكرارية المختلفة ليةمجموعة من التصميمات الزخرف

 ويالحظ التنوع في صياغة العناصر والخطوط المختلفة .نباتيةوزهرة الروزيت وعناصر زخرفية هندسية 
  .ونظم التكرار والملمس باإلضافة الى اإليقاع واإلتزان  والتباين اللوني

  عصر الدولة الحدبثة
  )Wilson, 1998, p94,95 24,:عن( و )٣٣،٣٢، ص ١٩٩٠اس، النح: عن( 

 

  )٢١١شكل (
مجموعة من التكوينات المختلفة لشبكيات قائمة على الجمع بين زخرفة الروزيت المجردة وبعض الزخارف الهندسية آالوحدات 

  .١٨ األسرة- طيبة-"نفر حوتب" مقبرة -: اليسار. طيبة: االسفل .والخطوط الحلزونية والمعينات والنقط
  عصر الدولة الحديثة

 )١٢٣،١١٨،١١٧، ص١٩٤٩، وخفاجي يوسف:عن(و )Wilson, 1998, p86,23 :عن(

   )٢١٢شكل ( 
تكوينات زخرفية وفق شبكيات مختلفة ونظم 
تكرارية متنوعة قائمة على الجمع بين زهرة 

الروزيت والحلزونيات المكونة لزخرفة 
  .والنقط والمربعات والدوائر" المترابعات"

  .١٨ األسرة-"نب آمون"مقبرة : في الوسط
 -)باألزرق(  النقط الرفيعة -)باألصفر( الخطوط 

 المساحات السوداء -)ضرباألخ(النقط المختلطة 
  ).باألحمر( 

  عصر الدولة الحديثة
    ),Wilson, 1998, p86 23 :عن( 
   )Grafton, 1993, p6,51: عن( و

 )٢٨، ص١٩٩٠نحاس، :عن(و
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٢١٣شكل ( 
مع بين زهرة الروزيت وبعض الوحدات الهندسية آالخطوط زخرفيان مختلفان قائمان على الج شبكيتان تمثالن تصميمان

   ".المصلبات"الحلزونية المستقيمة والمكونة لزخرفة 
 - النقط الرفيعةباألزرق- باألصفرالخطوط . ١٨ األسرة-"سن موت"مقبرة : ، الى اليسار"أنا"مقبرة : طيبة، الوسط: اليمين

  .باألحمر المساحات السوداء-باألخضرالنقط المختلطة
  عصر الدولة الحديثة

 ) ١٣١،١٣٢،١٣٣، ص١٩٤٩، وخفاجي يوسف: عن ( 

   )٢١٤شكل ( 
  .تصميمان زخرفيان قائمان على نظم تكرارية مختلفة قوامها صياغات تجريدية متنوعة لزهرة الروزيت

 النقط الرفيعة -)صفرباأل(الخطوط  .١٨ األسرة-"أمنمحيت"مقبرة :  اليسار،"حابو سنب"مقبرة : اليمين
  ).باألحمر( المساحات السوداء -)باألخضر(المختلطة  النقط -)باألزرق(

  عصر الدولة الحديثة
 )١٢٧،١٣٩، ص١٩٤٩، وخفاجي يوسف: عن ( 

   )٢١٥شكل ( 
 المتنوعة ألسقف وأفاريز القائمة على النظم التكرارية المختلفة لزهرة الروزيت القريبة  الزخرفيةكويناتمجموعة من الت

ة ويالحظ التنوع في صياغة العناصر والخطوط المختلف. متنوعةمن الطبيعة والمجردة و تفاعلها مع عناصر زخرفية 
  .ونظم التكرار والملمس باإلضافة الى التباين اللوني واإليقاع واإلتزان بين العناصر والمساحات

 )٣٠،٢٨،٢٧، ص  ١٩٩٠النحاس، : عن( 



  
  
  

              
  ١٨األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ١٨األسرة
الدولة 
  الحديثة

منتصف 
  ٤األسرة

 الدولة القديمة

  ١٢األسرة
الدولة 
  الوسطى

  ٢٠األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ٢٠األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ١٨األسرة
الدولة 
  الحديثة

              
  ٢١األسرة
العصر 
  المتأخر

  ٢١األسرة
العصر 

  المتأخر 

  ١٨األسرة
الدولة 
  ثةالحدي

  ١٨األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ٢٦األسرة
العصر 

  المتأخر 

  ١٨األسرة
الدولة 

  الحديثة 

  ١٩األسرة
الدولة 

  الحديثة 

              
  ١٨األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ١٨ األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ١٨األسرة
الدولة 
  الحديثة

األسرات 
المبكر 

  والقديمة 

  ١٨األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ٢٠األسرة
الدولة 

  لحديثةا

  ٢٠األسرة
الدولة 
  الحديثة

              
  ١٨األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ١٨األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ١٨األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ٢٠األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ٢٠األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ١٨األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ١٨األسرة
الدولة 
  الحديثة

              
  ١٨األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ١٨ألسرةا
الدولة 
  الحديثة

  ٢٠األسرة
الدولة 
  الحديثة

  ١٨األسرة
الدولة 
  الحديثة

الدولة 
  الحديثة

الدولة 
  الحديثة

الدولة 
  الحديثة

            
  ١٨األسرة

  الدولةالحديثة
  ١٨األسرة

  الدولةالحديثة
  ١٨األسرة

  الدولةالحديثة
  ١٨األسرة

  الدولةالحديثة
  ١٨األسرة

  الدولةالحديثة
  ١٨األسرة

  الدولةالحديثة
  ١٨األسرة

  الدولةالحديثة

              
 ٢٦األسرة

  بدون تاريخ  بدون تاريخ  بدون تاريخ  بدون تاريخ  بدون تاريخ  بدون تاريخ  العصرالمتأخر

  
   )٩جدول ( 

  ) رسم وتجميع-عمل الباحثة( 
  .أهم الصياغات الزخرفية المتنوعة لزهرة الروزيت في الحضارة المصرية القديمة

   )Wilson, 1998, p33,71,65,64, 84, 85,86,87,90,93,94,95, 117/10/21/24: عن(  
  )٢٨٧/٢٨٧/٢٨٦، ص١٩٩٢ابراهيم وآخرون، : عن( و) ٢٨،٣٠، ص١٩٩٠النحاس،: عن ( 
  )١٥٢/٧٠/١٥٩-١٣٨/١٤٤/١٢٣/١٩٦/١٤٣/١٤٩-١١٧/١٣٣/١٣٦، ص١٩٤٩يوسف وخفاجي،: عن ( 
  )٣١/٢١، ص٢٠٠٠الجبوري، : عن( و  ) Grafton, 1993, p6,7,15,20,24,29,35,33 ,3941:عن( 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٢١٦شكل ( 
 ( Lonicera Periclymenum/ honeysuckle )الغنية بالرحيق الطبيعية ) صريمة الجدي ((honeysuckle) زهرة

 :عن ((Anthemion )المستوحى منها زهرة األنثيمون 
htm.photogallerywildflowers/photogallery/com.desotostatepark.www  

-H/uk.co.flowers-wild-british.www
htm).2(%20Honeysuckle/Flowershoneysuckle/topic/com.answers.www  

%20sempervirens%20Lonicera/Plants/com.northcreeknurseries.www  
php.ritbordet/se.openit.www  

html.11938pflanzendatenbank_id/de.pflanzenbuch.www  

   )٢١٧شكل ( 
  (Anthemion ) المستوحى منها زهرة األنثيمون ( Lilium Speciousum/ lily )زهرة الزنبق الطبيعية 

  html.Glry55V/55V/Galleries/DigCams/Products/com.vivitar.www: عن(
3flowers/photos/com.frogsonice.www/  

forum.cestletempsde.com/viewtopic.php?topic=23458&forum=16&14  
htm.imaxxlil/FLORA/edu.tamu.shtmlcsdl.Offered/org.bspenance.www  

html.liliumphil/galleries/org.society-botanical-ct.www 
htm.390/plants/com.laspilitas.www  

  )٢١٨شكل ( 
  . ( lily of south )"  زنبقة الجنوب"زخرفية ال  االنثيمونوحدة

  عصر الدولة الحديثة
  )Wilson, 1998, p66,20 :عن(

  )٢١٩شكل ( 
رسم تفصيلي على عرش تمثال الملك 

 يمثل" أمنحتب الثالث "او" أمنوفيس الثالث"
  .١٨ األسرة- طيبة-السفلىوتوحيد مصر العليا 

  عصر الدولة الحديثة
  )Wilson, 1998, p62,21:  عن( 

  )أ ٢٢٠شكل ( 
ية القريبة من الطبيعة مجموعة من الصياغات الزخرف

 -"غرفة النباتات"لزهرة األنثيمون على أحد جداران 
 .١٨ األسرة-"تحتمس الثالث" عهد -"الكرنك"معبد 

  عصر الدولة الحديثة
 )١٠٦، ص١٩٩٧عبد العظيم، : عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )ب٢٢٠شكل ( 
 -"أخناتون"لألنثيمون متنوعةصياغات زخرفية 

  يثةعصر الدولة الحد.١٨ األسرة-تل العمارنة
  )١٦٣ -١٦١، ص١٩٤٩يوسف، : عن( 

   )Grafton, 1993, p21: عن(  و
   )Petrie, 1999, p71: عن( و

   )٢٢١شكل ( 
زخرفية لألنثيمون القائمة على التكرار تصميمات 

ات متنوعة ادل بالتعاقب بين األنثيمون وصياغالمتب
  عصر الولة الحديثة. من البردي والبراعم

   )٢٥،٣٣، ص١٩٩٠النحاس، : عن( 
 ) ١٩٨،١٨٦، ص١٩٤٩وخفاجي،  يوسف: عن( 

   )٢٢٢شكل ( 
توت " مقبرة -قاربتصميم زخرفي يزين 

  .١٨ األسرة- وادي الملوك-"عنخ آمون
  عصر الدولة الحديثة

  )Wilson, 1998, p66 22,:عن( 
 

  )أ ٢٢٣شكل ( 
 - . بض خنجرتصميمات زخرفية متنوعة تزين مق

.١٨ألسرة- وادي الملوك"توت عنخ آمون"مقبرة 
  عصر الدولة الحديثة

  )Wilson, 1998, p66 22,:عن( 
  

   )ب٢٢٣( 
توت عنخ "صقل وتلميع سطح ورق البردي مقبرة أداة ل:اليمين
 -مساحيق التجميللملعقة خشبية :  وادي الملوآاليسار-"آمون
  عصر الدولة الحديثة.١٨ األسرة-القرنة

)Wilson,1998, p107 25 عن()James,2000,p262: عن(

   )٢٢٤شكل ( 
ن الفخار المزخرف بوحدات نباتية مإناء 

سوداء على أرضية وحيوانية وهندسية 
  عصر الدولة الحديثة.١٨األسرة -زرقاء

  )Wilson, 1998, p111 25,:عن( 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٢٢٥شكل ( 
 )رداء : اليسار."تحتمس الرابع" مقبرة -نسيج : اليمين

tunics ) وادي -"توت عنخ آمون"مقبرة  -الكتان من 
  عصر الدولة الحديثة.١٨ األسرة-الملوك

  )Wilson, 1998, p96,98 24,:عن( 

   )٢٢٦شكل ( 
قوامها زخرفية لباقات أو أآاليل تكوينات 
 وادي -"نخ آمونتوت ع" مقبرة -األنثيمون
  عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة-الملوك
   ),Wilson, 1998, p67 22:عن( 
 )٢١، ص١٩٩٠النحاس، : عن(  و

 

   )أ٢٢٧شكل ( 
 -١٨ األسرة- الكرنك-"أمون رع"عبد م: اليمين

تكوين زخرفي مرآب : اليسار.عصر الدولة الحديثة
  . من الوحدات النباتية المتنوعة وبعض الرموز

   ) ,Wilson, 1998, p63 22:عن( 
   )Grafton, 1993, p35: عن( و

    )٢٢٨شكل ( 
  ١٨ األسرة-"أمنمحت"مقبرة  . على نظم التكرار المتبادل لألنثيمون والبردي والروزيتقائم تكوين زخرفي :اليمين)أ
  .٢٠األسرة-"رمسيس الثالث"مقبرةألنثيمون والخطوط المنحنية لشبكيات زخرفية وفق نظم تكرارية مختلفة :اليسار)ب

  عصر الدولة الحديثة
 )٣٢،٣١، ص١٩٩٠النحاس، : عن( و  )Wilson, 1998, p102,103 24,25,:عن( 

  )ب٢٢٧شكل (
صياغات زخرفية متنوعة لتيجان اعمدة 
قائمة على نظم تكرار مختلفة تجمع بين 

  .االنثيمون ووحدات نباتية اخرى
 )٢١، ص١٩٩٠النحاس، : عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٢٣٠شكل ( 
  . لروزيت الطبيعي والمجرداالنقط والمعينات ووتكوينات زخرفية تجمع بين األنثيمون والخطوط الحلزونية 

  عصر الدولة الحديثة
 )٢٩، ص١٩٩٠النحاس، : عن( و) ١٢٢، ٧١، ص١٩٤٩، وخفاجي يوسف: عن( 

   )٢٢٩شكل ( 
تكوين زخرفي على سقف احدى المقابر 

لشبكية قائمة على التكرار البسيط المتداخل 
زهرة األنثيمون و. لمجموعة من الدوائر

 -)المروحية والتي تشبه الورقة النخيلية(
  .١٨ األسرة- طيبة-"آن آمون"مقبرة 

  عصر الدولة الحديثة
  ),24Wilson, 1998, p95:عن( 

    )٢٣١ شكل (
شبكية هندسية لتكوين زخرفي على سقف 

تكوين قائم على ال". أورآهومينوس"رة مقب
وقد " المترابعات"التكرار بالتوالد لزخرفة 

وذلك (شغلت الفراغات الناتجة عن التكرار
)  عند زوايا الفراغ السفلى والعليا بالتبادل

  .  مبتكرةبزهرة أنثيمون
   )Petrie, 1999, p39: عن( 

   )٢٣٢شكل ( 
 .مجموعة من الصياغات الزخرفية المتنوعة التي تجمع ما بين زهرة األنثيمون وزهرة اللوتس: اليمين) أ

 .أواخر عصر الدولة الحديثة: الثاني . عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة-"أمنحتب الثالث"عهد : االول
  . عصر الدولة الحديثة-١٩ األسرة-"سيتي األول"عهد : لثالثا
  .صياغة زخرفية تجمع ما بين زهرة األنثيمون وزهرة الروزيت :اليسار)ب

  ) ١٦٣، ص١٩٤٩، وخفاجي يوسف: عن( و) ٧٢٤، ص١٩٩١عكاشة، : عن( 
 )٢١، ص١٩٩٠النحاس، : عن( و  ) Hobson, 2000, p131: عن( و
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  بدون التاريخ  بدون التاريخ  بدون التاريخ  بدون التاريخ  بدون التاريخ

  
  )١٠ل جدو( 

  ) رسم وتجميع-عمل الباحثة( 
  .أهم الصياغات الزخرفية المتنوعة لزهرة األنثيمون في الحضارة المصرية القديمة

  )١٩٨/١٦٢/١٦١/٧٧/١٨٦/١٦٩/١٥٢/١١٩/٧١، ص١٩٤٩يوسف وخفاجي، : عن ( 
  )٣٢/٢٧/٢٦/٢٦/٢٥/٢٤/٢٢/٢٣/٢١، ص١٩٩٠النحاس، : عن ( 
   )Grafton, 1993, p2/6/9/21/31/35/40:  عن ( 
   )Wilson, 1998, p65/66//78/96/98/102/103/107/62/63/95/67/ 111/21/22/23/24/25:  عن (
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   )أ٢٣٤شكل ( 
 -" خاآرو"زخرفة لي تكوين زخرف

   عصر الدولة القديمة-٤األسرة
)١٨٠ص،١٩٤٩،وخفاجي يوسف: عن(

  )٢٣٣شكل ( 
مجموعة من ". خاآرو"األصل في زخرفة : الى اليمين

 . سيقان نبات البردي وقد ربطت رؤوسها من أعلى وأسفل
ابتكرت من طريقة الزخرفية " خاآرو"وحدة : سارالى الي

  . ربط رؤوس البردي
  )١٠، ص١٩٩٨آمال، : عن( 

   )ب٢٣٤شكل ( 
أو " السفل "واالسفل بـ"خاآرو "مزخرف في االعلى بـلمختلفة، رسم جداري يضم مجموعة من الوحدات الزخرفية ا

  .آما نالحظ الى اليسار تزيين السقف بزخرفة النجوم. "الوزرة"
  .١٨ األسرة- :اليسار .٢٠ األسرة-األقصر- وادي الملكات-"آمون حر خوبشف" مقبرة -:اليمين

  عصر الدولة الحديثة
 )١٥٨، ص١٩٨٦، الشال: عن(  و )٨٥٥، ص١٩٩١، عكاشة: نع( و  )١٦٣، ص١٩٩٢،  وآخرونإبراهيم: عن( 

  )ج ٢٣٤شكل ( 
 تكرار وتباين المجموعات ونظمصياغة الالتنوع في ب تتميز وزخرفة التقسيمات" الخاآرو"تكوينات زخرفية متنوعة لوحدة 

  . التناسبواللونية واإليقاعات 
  )٢٩، ص١٩٩٠النحاس، : عن( 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  بدون تاريخ) ٤  بدون تاريخ) ٣   بدون تاريخ)٢   بدون تاريخ)١

        
  الدولة الحديثة) ٨  الدولة القديمة/ ٤األسرة) ٧  بدون تاريخ) ٦  بدون تاريخ) ٥
  

   )١١جدول ( 
  ) رسم وتجميع-عمل الباحثة( 

  .في الحضارة المصرية القديمة" الخاآرو"أهم الصياغات الزخرفية المتنوعة لزخرفة 
  )١٨٠،١٨١، ص١٩٤٩،  وخفاجييوسف: عن: ( ٨-٧ )٢٩، ص١٩٩٠النحاس، : عن: ( ٦-١

  )٢٣٥شكل ( 
 يمثل آيفية بناء طريقة خياطة مجموعة (garlands of flower petals)الزهور الطبيعية  من بتالتإآليل  :اليمين)أ

 .من بتالت اللوتس واألوراق بحبلين مجدولين
جزء من حلية صدرية :االسفل .جزء من قاعدة مزخرفة لقارب صغير مصنوع من حجر األالباستر:االعلى الوسط)ب

  عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة- وادي الملوك-"توت عنخ آمون"مقبرة -مصنوعة من الذهب ومطعمة بالمينا
  ".البتالت"تصميمات زخرفية لكنارات متنوعة قائمة على التكرار البسيط والمتبادل  لزخرفة  :اليسار)ج

  ),Wilson, 1998, p75,23  90,25,74,22:عن( و  )١٢١، ص١٩٩٢،  وآخرونإبراهيم: عن( 
 )١٨، ص١٩٤٩وخفاجي،  يوسف: عن(و)٢٨،٣١،٢٩،، ص١٩٩٠النحاس،:عن(و



  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٢٣٧شكل ( 
تكرار متبادل بالتعاقب بين ويالحظ في الجزء العلوي . أو حقول النعيم" إيارو"رسم تخطيطي يصور جزء من حقول 

، بينما في ، آما يظهر التراآب لبعض هذه األشجار على بعضها األخروالجميزنوعة من األشجار آالنخيل والدوم مجموعة مت
 -باإلضافة الى القيم الملمسية واإليقاع آما نالحظ في األشجار النظام الشعاعي. الجزء األسفل مجموعة من النباتات البرية

   .٢٠وبداية األسرة١٩نهاية األسرة - طيبة-  دير المدينة-"سن نجم"مقبرة الخادم 
  عصر الدولة الحديثة

 )٣١٣، ص٢٠٠١عطية، : عن(  و)١٠٢٠، ١٠٢٥، ص١٩٩٠عكاشة، : عن( 

   )أ٢٤٠شكل ( 
تصميم زخرفي قائم على التكرار المتبادل بين :اليمين

وحدات من شجر النخيل ذات أطوال مختلفة وقد عمد 
آشريط يتضافر " برآة الماء"المصري القديم الى جعل 

.مع أشجار النخيل) من أعلى وأسفل(عند منتصف الجذوع 
ي لسعف آما نالحظ التكرار المنتظم لخطوط الماء والشعاع

  .١٨ األسرة- طيبة-"رخميرع" مقبرة -النخيل 
  عصر الدولة الحديثة

  )١٢٤، ص١٩٧٠نظير، : عن( 
 )١٧٣، ص١٩٤٩يوسف، : عن(  و

   )٢٣٨شكل ( 
رسم تخطيطي على جدران احدى المقابر )أ

) الى اليمين(يوضح فتاة بجانب شجرة رمان 
، ونالحظ التنوع في )الى اليسار(وشجرة جميز 

 العناصر ونظم التكرار الشعاعي والقيم صياغة
  عصر الدولة الحديثة- طيبة-الملمسية واإليقاع

)١٦٩، ١٦٥،١٣٥، ص١٩٧٠نظير، : عن ( 

  )٢٣٩شكل ( 
جزء من رسم جداري يمثل عامل بجوار شجرة دوم، 
ويالحظ أن الخلفية تمثل مجموعة متكررة رأسيا من 
الكتابات والرموز الهيروغليفية، آما نالحظ  التكرار 

التماثل  البسيط للخطوط المنكسرة التي تمثل الماء، و
 -شجرة الدوم، والتكرار المتراآب لثمار الدومفي 

  . طيبة- دير المدينة-"باشيدو"مقبرة 
  عصر الدولة الحديثة

   ) Menu, 1999, p102:عن( 
  ) ١٣٤، ص١٩٩٢إبراهيم، : عن( و

)١٠٣١،١٠٢٩، ص١٩٩١عكاشة،:عن( و



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

   )٢٤١شكل ( 
رسم تخطيطي لمجموعة متنوعة من األعمدة التي تتخذ تيجانها 

ويالحظ التنوع في صياغة التيجان وما تعكسه من . شكل النخلة
  .ة الى التناسب واإلتزان بين أطوال العمودملمس باإلضاف

 معبد -عمود نخيلي مصنوع من الحجر: الشكل األول الى اليمين
  . عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة-في سولب

جزء تفصيلي من حفر بارز على الحجر يمثل : الشكل الثاني
 عصر -١٨ األسرة- طيبة-"رعموسي" مقبرة -عمود نخيلي
  . الدولة الحديثة

 المعبد -عمود نخيلي مصنوع من الحجر: كل الثالثالش
 . عصر الدولة القديمة-٥ األسرة- أبوصير-الجنائزي في ساهور

   )Wilson, 1998, p61,21:عن(  
  )Clayton, 2001, p42:عن(  و

  )ب،ج٢٤٠شكل ( 
النظم تماثل ولنالحظ ا. جزء تفصيلي من منظر على جدران احدى المقابر يوضح نخلة ببلحها على جدول ماء:اليمين)ب

 عصر الدولة الحديثة-١٩ األسرة- طيبة-ير المدينة د-"مسن نج" مقبرة - التراآب في عناقيد البلح و في السعفةالشعاعي
 عصر األسرات -١ األسرة- حلوان-مصنوعة من الخزف) pendant( رسم تخطيطي لحلية متدلية : االول :اليسار)ج

  .رسم تخطيطي لتصميم زخرفي على باطن ختم: الثاني.المبكرة
  )Wilson, 1998, p60,21,20,44:عن( و) ٤٢٣، ص١٩٧٦صدقي، : عن( 

 



  
 
 

 
 

        
    ١٨األسرة) ١

   الدولة الحديثة
  ١٩األسرة) ٢

  الدولة الحديثة 
    ١٨/١٩األسرة) ٣

   الدولة الحديثة
  ١٨األسرة) ٤

  الدولة الحديثة
  الدولة الوسطى) ٥

          
  ١٨األسرة) ٦

  الدولة الحديثة
  ١٨األسرة) ٧

  الدولة الحديثة
  ٢٣و٢٢األسرة) ٨

   العصر الليبي
  ٢٣و٢٢األسرة) ٩

   العصر الليبي
  بدون تاريخ) ١٠

          
عصر األسرات ) ١١

  المبكرة
  ١٨األسرة) ١٣  الدولة الحديثة) ١٢

  الدولة الحديثة
  ١٨األسرة) ١٤

  الدولة الحديثة
  ١٨ألسرةا) ١٥

   الدولة الحديثة

    

      

        الدولة الحديثة) ١٧  الدولة الحديثة) ١٦
  

  )١٢جدول ( 
  ) رسم وتجميع -عمل الباحثة( 

  .في الحضارة المصرية القديمة" النخيل"الصياغات الزخرفية لشجر 
  )١٢٤، ص١٩٧٠نظير، : عن. (  طيبة-"رخميرع"مقبرة : ١
  )Wilson, 1998, p60,21:عن. (  طيبة- دير المدينة-"سن نجم"مقبرة : ٢
  )Wilson, 1998, p33,20,21,60:عن: ( ١١-٣/١٠
  )٤٢٣، ص١٩٧٦صدقي، : عن. (  طيبة-"نب آمون"مقبرة : ٤
   تل العمارنة-آبير الكهان" مريرع"مقبرة .  بني حسن-"خنم حوتب"مقبرة : ٩-٦/٨-٥

  )١٤٢،١٩٧،٢٠٢، ص١٩٧٠نظير، : عن ( 
  )٩٤٩، ص١٩٩١عكاشة، : عن. (  طيبة-"تحتمس الثالث"عهد  -"مين نخت"مقبرة : ٧
  )١٧٣، ص١٩٤٩يوسف، : عن: ( ١٢
  )١٩٤، ص١٩٧٠نظير، : عن. (  طيبة-"رخميرع"مقبرة : ١٣
  )٩٤٩، ص١٩٩١عكاشة، : عن. (  طيبة-"تحتمس الثالث" عهد -"مين نخت"مقبرة  :١٤
  )Wilson, 1998, p60,21:عن.( بحري الدير ال-"تحتمس الثاني"زوجة " حتشبسوت"معبد الملكة : ١٥
  )٧٠، ص١٩٧٩ عبد العظيم،: عن( و) ٨٨٢، ص١٩٩١عكاشة، : عن(  . طيبة-منزل أحد النبالء: ١٧-١٦

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  

   )٢٤٢ شكل( 
  ".نعرمر"ؤرخ لحياة الملك سجلت عليها نقوش ورموز ت" نعرمر"مقمعة الملك :  الى اليمين
 .حيث نالحظ الرموز واألشكال اآلدمية والحيوانية آالنسر والثور" نعرمر"رسم تخطيطي يمثل جزء من مقمعة :  الى اليسار

  .عصر األسرات المبكرة
  )Clayton, 2001, p19:عن( و ) Menu, 1999, p28:عن( 

  )٢٤٣ شكل( 
قائمان على التكرار الدائري والمتقابل للخطوط. ن اختام الجعرانتصميمان زخرفيان يمثالن باط: الى اليمين

  . عصر األسرات المبكرة–" عنخ"بعض الرموز الهيروغليفية آرمز الحياة واللولبية 
مجموعة من التصميمات الزخرفية تزين باطن بعض األختام قائمة وفق توزيع جمالي زخرفي: الى اليسار

"توت عنخ آمون" مقبرة –وغيرها " ودجيت"و" نبو"و" حورس"ثل على بعض الرموز الهيروغليفية م
  . عصر الدولة الحديثة– ١٨ األسرة –

  )Clayton, 2001, p93,94:عن( و ) Wilson, 1998, p122:عن( 

  ) ٢٤٤ شكل( 
رسم تخطيطي عن نقش حجري يمثل منظرا لتقديم القربان حيث نالحظ مجموعة من الرموز والكتابات:اليمين

  .٤ األسرة –" خوفو" عهد الملك –الهيروغليفية 
نالحظ في. مصنوع من حجر االلبستر" نفرت" وزوجته -" سنفرو" ابن الملك -"  حوتبرع" تمثال األمير  :اليسار

  .٤ األسرة – ميدوم –الخلف مجموعة من الكتابات الهيروغليفية 
  عصر الدولة القديمة

  )Hobson, 2000, p151:عن(  و )Clayton, 2001, p30:عن( و ) ٦١، ص١٩٩٠الدريد، : عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٤٥شكل ( 
 ي لمجموعة من الرموزرسم تخطيط

مقبرة –والكتابات الهيروغليفية
  .١٨ األسرة-االقصر-"آمنمحات"

  عصر األسرة الحديثة
  )٣٥٤، ١٨، ص١٩٩٠الدريد، : عن( 

  )٢٤٦شكل ( 
وهي مقتبسة من أداة ". ِحم"العالمة اهيروغليفية 

. الثقب التي يستخدمها العمال في ثقب األحجار
  . للبراعة والصناعة والحرفوهي ترمز
  )٧٨، ص١٩٩٢ألدريد، : عن( 
)٣٢،٣٣، ص١٩٩٠ألدريد،: عن(  و

  )٢٤٧شكل ( 
"يكتب"عالمة هيروغليفية ترمز الى آلمة :  الى اليمين-أ

  ".سش"وتنطق 
  .رسم تخطيطي لنفس العالمة:  لى اليسار في األعلى-اب
رسم تخطيطي لنفس العالمة السابقة:  الى اليسار في األسفل-ج

  ".الكاتب"ترمز الى آلمة . مصحوبة برجل جالس
   )٣٠، ص١٩٨٩ عثمان، :عن(
  )Hobson, 2000, p162:عن(  و

  )٢٤٨شكل ( 
  )              و    ()      هـ)                   (د)                         (ج)                 (ب     (         )   أ   (                  

  .مجموعة من العالمات الهيروغليفية احادية الصوت
  ".م" عالمة هيروغليفية تمثل بومة  وتنطق -ب".    ر" عالمة هيروغليفية تمثل ثغر انسان وتنطق -أ
  ".ت" عالمة هيروغليفية تمثل رغيف خبز وتنطق -د".      ف"عالمة هيروغليفية تمثل ثعبان وتنطق  -ج
  ".ح" عالمة هيروغليفية تمثل حبل مجدول وتنطق -و".         ب"عالمة هيروغليفية تمثل قدم وتنطق -هـ

  )١٦٦، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٣-١٥٢، ١٥٠، ص١٩٨٩ عثمان، :عن (

  )٢٥١شكل             (                         )٢٥٠شكل )                                    ( ٢٤٩شكل                       ( 
  .عالمتان هيروغليفيتان ثنائية الصوت):٢٤٩شكل (
  ".ن+م"عالمة هيروغليفية تنطق :  الى اليسار-ب  ".ر+ب"عالمة هيروغليفية تمثل منزل  وتنطق : الى اليمين-أ
  ".ن"عالمة هيروغليفية احادية الصوت تمثل قصبة هوائية وقلب وتنطق :  الى اليمين-أ ):٢٥٠شكل (
  ".طيب"أو" سعيد"ومعناها " نفر"عالمة هيروغليفية مرآبة ثالثية الصوت تنطق :  الى اليسار-ب
  ".أو قريةومعناها مدينة"نيوت"وتنطق" مدينة ذات شوارع متقاطعة"عالمة هيروغليفية رباعية الصوت تمثل  ):٢٥١شكل (

  )٣٠، ص١٩٨٩ عثمان، :عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٢٥٢شكل ( 
بردية تمثل بعض الكتابات الهيراطيقية ذات االتجاه االفقي من اليمين الى اليسار، وهي تسجل تقويما بااليام:ناليمي)أ

 عصر الدولة الحديثة-١٩ األسرة –" سيتي األول"أو " ميرين بتاح" عهد –واأليام السيئة  " ذات اللون األحمر"الجيدة 
  .يمثل الهيراطيقية ذات اإلتجاه األفقي: في األسفل.  اإلتجاه الرأسييمثل بعض الهيراطيقية ذات: في األعلى: اليسار)ب
)١١٠، ص١٩٩٢إبراهيم وآخرون، : عن (  و )Clayton, 2001, p140:عن( و   )Hobson, 2000, p163:عن ( 

  )٢٥٤شكل                                                            ( )٢٥٣شكل (                   
  . الكتابة الهيراطيقية)في الوسط (. الكتابة الهيروغليفية)في األعلى (:آلمة مصرية قديمة آتبت بـ): ٢٥٣شكل  (

  .الكتابة الديموطيقية: في األسفل
آتابة هيروغليفية ذات أوضاع مختلفة توضح فيها االسهم االتجاه الذي نبتدئ به القرآءة والذي  ):٢٥٤شكل (

  .حدات اآلدمية والحيوانية بينما توضح األرقام التسلسل الصحيح للقرآةيمثل اتجاه رؤوس الو
 )١١، ص١٩٩٤اللباد،:عن(

  )٢٥٧شكل ( 
  )د     ()             ج)                  (ب         (     )        أ                      (                     

 ". حم نتر"وتنطق "  نتر حم" آلمة هيروغليفية تكتب -ب" .   الكاهن"معناها " حم نتر"يفية تنطق  آلمة هيروغل-أ
  ".الخادم"عالمة هيروغليفية معناها  -د".    االله"عالمة هيروغليفية معناها  -ج

 )٣١، ص١٩٨٩عثمان، : عن(

  )٢٥٦شكل       (                                                   )٢٥٥شكل (                      
  )ب (                         ) أ (                                        )ب          ()           أ          (     

  " .بتاح"معناها " ب ت ح" آلمة هيروغليفية تنطق -أ):٢٥٥شكل(
  ".عظيمة"ومعناها " ِو ر ت"  عالمة هيروغليفية تنطق -ب

 )٣٢-٣١، ص١٩٨٩عثمان، : عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٥٨شكل ( 
  .١٨ األسرة –" امنحوتب األول"اهليليج يحوي اسم الملك : اليمين
  .١٩ األسرة –" رمسيس الثاني"اهليليج يحوي اسم الملك : اليسار

  عصر الدولة الحديثة
  )Clayton, 2001, p100, 146:عن( 

  )أ٢٥٩شكل ( 
يوضح الرسم . عة من الرموز والكتابات الهيروغليفيةرسم جداري قائم على وحدات آدمية وهندسية ومجمو: اليمين
  .١٨ األسرة –" آمون"وهو يقدم القربان لـ" تحتمس الثالث"المللك 
. والتي يظهر اسمها داخل االهليليج على يمين ويسار المدخل" نفرتاري"رسم جداري يبين مدخل مقبرة : اليسار

  .١٩ األسرة – الكتابات والرموز المختلفة باالضافة الى بعض" ماعت"نالحظ في االعلى رمز الحق 
  عصر الدولة الحديثة

  )Clayton, 2001, p111, 148:عن( 

  )ب ٢٥٩شكل ( 
-على جدران احدى المقابر-تصميم زخزفي 

متطور يعتمد على زخرفة اللولبيات والرموز
-"نفر حوتب" مقبرة -والكتابات الهيروغليفية

  . ١٨ األسرة-طيبة
يم التنوع والصياغات الزخرفيةنالحظ في التصم

وتطويعها بما يتناسب مع مساحة التصميم
باالضافة الى التنوع والتباين في المجموعات
اللونية والمالمس وما يعكسه التصميم من

  .تناسب واتزان
  عصر الدولة الحديثة

  ) ٣٣، ص١٩٩٠ النحاس، :عن( 
 )١٠٠٩، ص١٩٩١عكاشة، : عن( و



  

    
  فرخ سمان  الداللة التصويوية  نسر  يةلة التصويرالدال

    الداللة الصوتية بالعربية  )أ(  الداللة الصوتية بالعربية
  الداللة الصوتية باالوروبية

  
    الداللة الصوتية باالوروبية

    الهيراطيقية    الهيراطيقية
  الديموطيقية    الديموطيقية

  

    
  فناء دار  الداللة التصويوية  حصيرة  ية التصويرةالدالل

    الداللة الصوتية بالعربية    الداللة الصوتية بالعربية
  الداللة الصوتية باالوروبية  )P(  الداللة الصوتية باالوروبية

  
  الهيراطيقية

  
    الهيراطيقية

  الديموطيقية    الديموطيقية
  

    
  يــد  الداللة التصويوية  )البابترباس (ج مزال  يةالداللة التصوير

    الداللة الصوتية بالعربية    الداللة الصوتية بالعربية

  الداللة الصوتية باالوروبية    الداللة الصوتية باالوروبية
  

    الهيراطيقية    الهيراطيقية
    الديموطيقية    الديموطيقية

  
  )١٣جدول ( 

  في الحضارة المصرية القديمة مجموعة من العالمات الهيروغليفية الشائعة 
 ).١٦٨-١٤٦، ص ١٩٨٩عثمان، : عن(

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

      

  ست نسو    حمت نسو ورت    نسو بتي  
   ابنة الملك–األميرة   الزوجة الملكية العظمى  ملك مصر العليا والسفلى

  
  )١٤جدول ( 

  مة مجموعة من الكتابات والرموز الهيروغليفية الشائعة في الحضارة المصرية القدي
  )Hobson, 2000, p160:عن( 

  



  

        
( k or c )) ك) ( سلة(   ( h or th ) )منخل (  

   ) أو ثح( 
( f or ph or v )        

   )ف(  ) ثعبان بقرن ( 
( a )) أ ) ( نسر( 

        
( g ))  ج) ( زيرحامل(   ( k ) ( kh ) ) بطن

   )خ) ( حيوان
( m ) )م) ( بومة(   ( i ) )ورقة نباتية سهمية (

  ) إ (

        
( t )) خبز) (ت (   ( s or z )) مزالج ) ( س

   )أو ز
( n ) )ماء ) (ن(   ( a )) ذراع) ( ع(  

        
( ch ))  حبل لتقييد
   )تش) ( الدواب 

( ss )) قماش مطوي (   
   )س( 

( r )) ر ) ( ثغر(  ( w or oo or u )           
  )و  ( ) فرخ سمان(

        
( d )) د) ( يد(   ( sh )) حوض ماء (      

   )ش( 
( h ) )فناء دار ) (هـ(   ( b )) ساق ) ( ب(  

        
( j or dj ))  ثعبان

   )دج أو ج(   ) مائي
( q )) ق) ( تل(   ( ch )) ضفيرة من الكتان (

   ) أو شح (
( p )) ب ) ( حصيرة(  

    
( o)) و) (حبل معقود(  ( y or e ) ( x ) ( c ) 

 
 

 
 

( u ) ( L )) أسد ) ( ل(  ( n )) التاج األحمر ) (ن(  ( m )) قضيب ) ( م( 
 

  )١٥جدول ( 
مجموعة من الرموز الهيروغليفية الشائعة في الحضارة المصرية القديمة ودالالتها وما يقابلها بالحروف العربية 

  . واألوروبية
)                           www.virtual-egypt.com:عن( و ) Hobson, 2000, p159:عن( 

 )www.geocities.com/the tropics/2815/hiero:عن( و
  )www.members.aol.com/egyptnew/hiero:عن(  و

  )www.rom.on.ca/hiero:عن( و
 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  ) ٢٦٠ شكل( 
. عصر الدولة القديمة -"رع"يمثل : األعلى)أ
رمز الحماية، قرص " رع" :األسفل)ب

-فية الشمس المجنح يحيط برموز هيروغلي
  عصر الدولة الحديثة

  )Petrie, 1999, p108,109: عن(  
  )Clayton, 2001, p136: عن(و

   )٢٦١شكل ( 
مختلفة لقرص الشمس المجنح الذي صياغات 

  ".رع"والتي تمثل " واجت"يحيط به حيتين 
 الكرنك -"تحتمس الثالث"معبد الملك  :في األعلى
  . عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة- باألقصر
   ) Petrie, 1999, p110: عن( و
   )Grafton, 1993, p23,29: عن( و
 )٢٧،٣٢، ص١٩٩١النحاس، : عن( و

   )٢٦٢شكل ( 
شروق "ومعناه " رع  حوراخت  "قالدة تمثل: اليمين)أ

 .١٨ األسرة-"توت عنخ آمون" مقبرة -" الشمس العظيم
ممسكا بيده رمز  "رع"رسم تخطيطي يمثل : اليسار)ب

  .رمز السلطة والقوة" واس"والصولجان " عنخ"الحياة 
: عن(و ) James, 2000, p1,208,167: عن(

Aldred, 1978, p93,123(   
  )Grafton, 1993, p14: عن( و

   )٢٦٣شكل ( 
والملكة " أخناتون" نفش بارز للملك 

في األعلى . يدلالن أطفالهما" نفرتيتي"
 -"أتون"ممتدةقرص الشمس ذي األذرع ال

 عصر الدولة الحديثة. ١٨ األسرة-العمارنة
   ) Aldred, 1951, p169,76: عن(
) ١٦٨، ص١٩٩٠ألدريد، : عن( و
   )Reeves, 1997, p18: عن(و

   )٢٦٤شكل ( 
 -على هيئة صقر " حورس: "اليمين)أ

  . العصر المتأخر- ٣٠األسرة
على هيئة آدمية برأس " حورس" :الوسط)ب

" عنخ"صقر فوقه تاج ممسكا بيده رمز الحياة 
  . رمز السلطة والقوة"واس"والصولجان 

. "نفرتاري"يقود الملكة " حورس" :اليسار)ج
وريشتا " نخبت"عبارة عن (تاج الملكة 

عصر -١٩ األسرة- وادي الملكات-")ماعت"
  الدولة الحديثة

: عن(و) ١، ٥٨٥، ص١٩٩٠ألدريد، : عن( 
Clayton, 2001, p172 ( و)عن :Hobson, 

2000, p134(  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   )٢٦٥شكل ( 
على هيئة آدمية برأس أبو منجل ذو تيجان مختلفة، " تحت"

في جميع الصياغات نجده ممسكا . وعلى هيئة قرد البابون
  بيده أدوات الكتابة 

   )Grafton, 1993, p35,13: عن ( 

   )٢٦٦شكل ( 
وعلى هيئة امرأة . تاجعلى هيئة بقرة فوقها " حتحور"

فوقها تاج عبارة عن قرني بقرة بينهما قرص الشمس 
   ".واج"وصولجان " عنخ"ممسكة بيدها رمز الحياة 

: عن(و  )Grafton, 1993, p27,10: عن( 
Hobson, 2000, p134 ( و )٢٠٠٣حواس، : عن ،
  )١٢ص

  )٢٦٧شكل ( 
الخطوط اللولبية و" حتحور"جمع بين  تتصميمات الزخرفية

: والمنحنية والدوائر والمربعات واللوتس والبراعم، اليمين
 .  عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة- طيبة-"نفر حوتب"مقبرة 

  )٢٧،٣٢، ص١٩٩١النحاس، : عن( 
)١٠٠٩، ص١٩٩١عكاشة،:عن(  و

   )٢٦٨شكل ( 
 عهد -مكررا في وضعية الجلوس" أنوبيس "
 - دير المدينة- مقابر العمال-"رمسيس الثالث والرابع"

  عصر الدولة الحديثة. ٢٠ األسرة-طيبة
 )٣١٠،٣١١، ص٢٠٠١عطية، : عن( 

   )٢٦٩شكل ( 
خنفساء مجنحة تحمل فوقها قرص الشمس 

  ".خبري"تمثل 
( و) ١٣١، ص١٩٩٢إبراهيم وآخرون، : عن( 

   )Petrie, 1999, p112: عن

   )٢٧٠شكل ( 
يمثل أحد األختام " الثأمنحتب الث"ختم :اليمين)أ

. الخمسة التي سجل فيها الملك تسلسل تاريخ حكمه
  .ويعرف بختم صيد األسد

 عصر الدولة الحديثة" نب خبرو رع"دالية : اليسار)ب
 ,Aldred: عن(و ) Clayton, 2001, p116: عن(

1978, p92,93,123(  



  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٢٧١شكل ( 
تلفة ألنثى رسم تخطيطي لمجموعة من الصياغات المخ:األعلى)أ

  ".نخبت"النسر أو الرخمة المجنحة والتي تمثل 
 .١٨ األسرة-"توت عنخ آمون"قالدة صدرية مقبرة : اليسار)ب

  عصر الدولة الحديثة
 ,Clayton: عن(و ) ١٣١، ص١٩٩٢إبراهيم وآخرون، : عن( 

2001, p128(  و )عن :Grafton, 1993, p8,38 (  و)عن :
Aldred, 1978, p24,121,93,123(

   )٢٧٢شكل ( 
تصميم زخرفي متماثل لمشبك أو إبزيم 
مصنوع من الذهب والالزورد والعقيق 

  .١٨ األسرة-ضةوالزجاج الملون والف
  عصر الدولة الحديثة

  )Aldred, 1978, p92,123: عن(

  )٢٧٣شكل ( 
  . عصر الدولة القديمة-٣ األسرة-:الثاني. عصر األسرات المبكرة: االول ".حورس"يعلوه الصقر "سرخ "رمز: اليمين)أ
توت "االسم الملكي لـ) االول في األسفل(، "توت عنخ آمون"االسم األول للملك ) االول في األعلى". (إهليلج ":اليسار)ب

االسم الملكي ) الثاني في األسفل(، "رمسيس الثالث"االسم األول للملك ) الثاني في األعلى (. ١٨ األسرة-"عنخ آمون
  عصر الدولة الحديثة .٢٠ األسرة-"رمسيس الثالث"لـ

  )Clayton, 2001, p16,38,128,160: عن(

   )٢٧٤شكل ( 
  )و)             (هـ)                           (د)                  (ج)                           (ب)                      (أ          (

  ".أوزيريس" رسم تخطيطي يمثل رمز -ب. ه صولجانا الحكمويحمل بيدي" آتف"مرتديا التاج " أوزيريس "-أ
  ".إيزيس" رسم تخطيطي يمثل رمز -د. مرتدية التاج" إيزيس "-ج
  ".نفتيس" رسم تخطيطي يمثل رمز - و. مرتديا التاج ويحمل بيديه صولجانا الحكم" نفتيس "-هـ

  )Hobson, 2000, p135: عن (



  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  )٢٧٥شكل ( 
أو " شمتي" رسم تخطيطي للتاج المزدوج -أ

  ".  بستشنت"
  ".دشرت" رسم تخطيطي للتاج األحمر -ب
  ".حدجت" رسم تخطيطي للتاج األبيض -ج

 ) ١٠٧، ص١٩٩٢إبراهيم وآخرون، : عن ( 
  )Clayton, 2001, p8: عن( و

)ج)              (ب)              (أ     (

  )٢٧٦شكل ( 
  )و)                     (هـ)                   (د)                  (ج)                                     (ب   ()              أ    (
).     التاج والصولجان(رموز حاآم مصر الموحدة  -ب. وتعد أيضا واحدة من األدوات الحربية ".خبش"عصا ملكية  -أ
 رموز -و".  نخخا"عصا ملكية تعرف  -هـ). التاج والصولجان(ر العليا  رموز حاآم مص-د".  حقا"  عصا ملكية -ج

  ).التاج والصولجان(حاآم مصر السفلى 
   )Menu, 1999, p89: عن( و)١٠٧، ص١٩٩٢إبراهيم وآخرون، : عن( 

   )٢٧٧شكل ( 
  .بردية آني: اليمين)أ
  عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة-"توت عنخ آمون"برة  مق-التصميم الزخرفي يرمز لوحدة مصر العليا والسفلى، : اليسار)ب

   )Wilson, 1998, p63,22: عن(و) ٢٧٠، ص ١٩٨٨آالرك، : عن( 

   )٢٧٨شكل ( 
  ".عنخ"صياغتين متنوعتين تمثل رمز الحياة 

 ,Kate: عن( و ) Petrie, 1999, p117: عن ( 
1998, p22(   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ن االسم الحورسي للملك أو الفرعون ويمثل عبارة ع): حورس(الرمز
  )حورس(

  

ملك (عبارة عن االسم النبتي للملك أو الفرعون ويمثل ): نبتي(الرمز
  ")وادجت"و" نخبت"السيدتين 

  

عبارة عن االسم الحورسي الذهبي للملك أو ): حورس الذهبي(رمز
رمز " نبو"فوق" حورس"، نالحظ )حورس الذهبي(الفرعون ويمثل 

  مة الذهبوعال

  

ملك (عبارة عن االسم األول للملك أو الفرعون ويمثل ): االسم الملكي(رمز
  )مصر العليا ومصر السفلى

  

عبارة عن االسم الثاني للملك أو الفرعون ويمثل ): االسم المولدي(رمز 
  )ابن رع(

  
  )١٦جدول ( 

  .  سماء الملكية الخمسة للملك أو الفرعونأهم الرموز الشائعة في الحضارة المصرية القديمة والتي تمثل األ
   )James, 2000, p88: عن(و) ٢٢٨، ص١٩٩٠ألدريد، : عن ) ( Clayton, 2001, p218: عن( 
  

  )٢٧٩شكل ( 
ـ عالمة هيروغليفية تعرف ب: اليمين

  . تمثل رمز الحياة" تــِت"
عالمة هيروغليفية تعرف بـ  :اليسار

  .تمثل رمز القوة والسلطة" واس"
 ,James, 2000: عن (

p170,167(  

  )    ٢٨٠شكل ( 
" جد"عالمة هيروغليفية 
  .رمز الثبات والرسوخ

 ,James, 2000: عن( 
p165(   

 

   )٢٨١شكل ( 
  .رمز الحماية" ودجيت"

   )Grafton, 1993, p3: عن(

   )٢٨٢شكل ( 
قالدة صدرية من الذهب والفضة والعقيق والالزورد 

والفيروز قوامها اللوتس وتفاح الجن ونبات الخشخاش 
" واجت"رمز الشروق و" خبري"والذرةوالبردي و
التصميم آكل يرمز الى ميالد ملك جديد . ورموز اخرى

مرية لحكم مصر هو ابن الشمس ويتوج مع بداية سنة ق
عصر . ١٨ األسرة-"توت عنخ آمون" مقبرة -جديدة

  الدولة الحديثة
  )Aldred, 1978, p94,123: عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  

"( ماعت"الرمز 
maet ( عبارة

يرمز . عن ريشة
  .الى الحق والعدل

  

صياغة مختلفة 
لريشة الحق 

  ".ماعت"
  

رمز التسعة 
  تزينأقواس

غالبا مسند قدم 
يرمز . الملك

الى ذل 
وخضوع 

  .أعداء الملك
٣  ٢  ١  

  

" ( سام"الرمز 
sam (  عبارة

عن رئة وقصبة 
يرمز الى . هوائية
  ".يوحد"آلمة 

  

( رمز الشمس 
دائرة حمراء 

يحيط بها حلقة 
    )بيضاء

  رمز القمر

٦  ٥  ٤  

  

رمز النجم 
دائما " ( سيــبا"

  )خماسي
  

  رمز الغرب

  

  شرقرمز ال

٩  ٨  ٧  

  
  رمز الهواء

  

  "شن"
  رمز الجمع 

  

  رمز الخلود
عصا مسننة ( 

أو رجل يرفع 
ذراعيه ويحمل 
العصا المسننة 
  )فوق رأسه

١٢  ١١  ١٠  

  

  رمز الجمع 
ثالثة عصيان 

    رأسية
  ١رمز الرقم 

  
  ١٠رمز الرقم 

١٥  ١٤  ١٣  

  
  ١٠٠رمز الرقم 

  
 ١٠٠٠رمز رقم 

  

رمز رقم 
١٠٫٠٠٠  

١٨  ١٧  ١٦  

  

رمز الرقم 
١٠٠٫٠٠٠  

  
  رمز اليوم

  
  رمز الشهر

٢١  ٢٠  ١٩  
  

  )١٧جدول ( 
  ) رسم وتجميع -عمل الباحثة( 

  .أهم الرموز الشائعة في الحضارة المصرية القديمة
   )Grafton, 1993, p15: عن: ( ١
  . لحديثة عصر الدولة ا-٢٠ األسرة- طيبة الغربية-"رمسيس الثالث" عهد -"أمن حر خويشف"مقبرة : ٢
  )٣٠٧،١١، ص١٩٩٠ألدريد، ( )Aldred, 1978, p104,124: عن(
   )James, 2000, p194,195,294: عن. ( عصر الدولة الحديثة-١٨ األسرة-"توت عنخ آمون"مقبرة : ٣
   )Menu, 1999, P87 : عن(و
   )Petrie, 1999, p119: عن. (  عصر الدولة القديمة-٤ األسرة-"خفرع"عهد الملك : ٤
   ) James, 2000, p198:  عن( و) ٢٨٠، ٢٧٩، ص١٩٨٨آالرك، : عن: ( ٢٥-٥
 )١٣٢، ص٢٠٠٠سرور، : عن( و

 )١٢٧، ص٢٠٠٠سرور، : عن( و ) Hobson, 2000, p165,159:عن: ( ٣٦-٢٦
  



  
  
  
   الثالثالباب

  
  العناصر الزخرفية في الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية

  
   الحضارة اإلسالمية:الثانيالفصل 

 
 مقدمة -
 وأهم المراحل التاريخية التي مرت وأهم العوامل المؤثرة في فنونهانشأتها وفلسفتها (
 )بها

 أهم السمات التي تميزت بها الحضارة اإلسالمية   -
 أهم السمات العامة في الحضارة اإلسالمية -
 الخاصة في الحضارة اإلسالميةالفنية أهم السمات  -
 العناصر الزخرفية في فن الحضارة اإلسالمية -

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 ١٤٥

  ةـالميـارة اإلســــــالحض ◙
  
  :نشأة وتطور الفن في الحضارة اإلسالمية •

 متفرقة في معظم أخرى حضارات - منذ الحضارة المصرية القديمة-تعاقبت على مر العصور
 ومكانتها وسط التراث أهميتها العالم، اتخذ آل منها مظاهر وصفات فنية متميزة عكست أرجاء

  .اإلسالميةذه الحضارات هي الحضارة  هأهم إحدى. الحضاري العالمي
  

 بأصالتها -مجاالتهعلى اختالف – تراث فني خصب بما تحويه من اإلسالميةتتسم الحضارة 
 والتيفهي أحد أقوى الحضارات التاريخية . وروعتها وخصوبتها، آما تتميز بعمق فلسفتها الفكرية

 واتجاها خاصا على الرغم من تنوع وتعدد أسلوبايعكس  ددامحفنيا اآتسبت على مر القرون طابعا 
  . اإلسالمي، عرف بالفن عناصرها الزخرفية ومدارسها ومجاالتها الفنية

".  العربية بخاصةواألمة بعامة اإلسالمية، الفن الذي ابتكرته الشعوب والدول اإلسالمييقصد بالفن و"
 ما تعرض له من النقد والهجوم اإلسالميمهتمين بالفن يخفى على الدارسين وال وال  ٩٥)١٩٩٩، ١ج/باشا(

 لفنون بعض ال يرقى فن بأنهالشديد من بعض النقاد الغربيين وبعض المستشرقين، حيث اختلقوا عليه 
، وآخرونالشال ( . بل وانه فن قد نشا عالة على بعض فنون الحضارات األخرىالحضارات القديمة

٢٢٧)١٩٨٦  
 وشهادة بعض الكتاب والمفكرين الغربيين في شئون الحضارة آراء األقاويل هذه نكر ويدحضومما ُي

فانا " " حضارة العرب" في آتابه ♦"Gustave Le Bon" "جوستاف لوبون"، حيث يذآر اإلسالمية

 وقد آانت الحرية عندهم من ،استعداد ذهنيو رفيعة أدبية ثقافة ذوي  النبي أيام آانوا أنهمنعلم 
   ٢٢)١٩٧٨السجيني، (". هم السريع وازدهار فنونهم تقدمأسباب

 أعجوبة على انه اإلسالمي الفن إلى سنة تنظر ألف ظلت نحو أوروباان  "بعض العلماءذآر وآما 
 أصبحت التي واإلسالمية مازالوا يحرصون على اقتناء التحف الشرقية األوروبييننادرة، وآثيرا من 

  ٤١)١٩٨٥مد، اح( ".مظهر من مظاهر الترف واُألبهة
  

 طرف، إلى من طرف اإلسالمية األقطارفي  وعبرنا معا اإلسالميةيط الفنون  في محأبحرنا وإذا
، وفي العصور أسلوب إلى أسلوب فرع، وفي الصناعات والزخارف من إلىوفي الفنون من فرع 

 الوأشك مختلف نواحي ت وغزارة وتنوعا ووحدة طالأصالة عهد، سنرى إلى من عهد اإلسالمية
   ١١)١٩٨٢ديماند، ( .اإلسالمية وفناني الحضارة وأقاليموصناعات وزخارف 

 أهم على  من الوقوفة للباحثالبد، اإلسالمي وتطور الفن نشأة إلىوقبل التطرق وآما ذآرنا سابقا، 
 واألبعادالظروف الطبيعية  بمختلف اإللمام، مما يسهم في اإلسالميةالعوامل المؤثرة في الحضارة 

 وتحليل ما تزخر به وإدراك  ويساعد في استيعاب، لهذه الحضارة التشكيليةالجوانبو فية والدينيةالفلس
 تتسم بوحدة وطرز فنية مختلفة ومتعددة أنماط  وما تعكسه من من فنون زخرفيةاإلسالميةالحضارة 

    .الجوهر والمضمون في
  
   اإلسالميةالعوامل المؤثرة في فنون الحضارة  •

  : آل منإلىوامل المؤثرة في فنون الحضارة اإلسالمية تنقسم الع
   :العوامل الطبيعية .١
   والسياسية)التجارية (العوامل االقتصادية. ٢
   العوامل االجتماعية.٣
   العوامل الدينية.٤
  )التطور العلمي (ةنب العلمي الجوا.٥

                                                 
تختص بالحضارات ة نفس االجتماعي، له مؤلفات عديدمؤرخ فرنسي، مختص في علم ال ،"Gustave Le Bon" "جوستاف لوبون" ♦

  )www.britannica.com/ebc/article(1 .والمجتمعات العربية
  



 ١٤٦

  
  اإلسالميةفلسفة الفن في الحضارة  •

 والسنة  بما جاء به القرآن الكريماإليمانالخاصة النابعة من دية العقيبفلسفته  اإلسالمياتصف الفن 
 ٦٨)١٩٩٦رفاعي، ( . التوازن بينهماوإيجاد التوفيق بين الروح والمادة إلىتتجه   غالبا ماوالتي. النبوية
 ".فن خلق ليبقى في الفترات المعاصرة والمستقبلية"، فهو اإلسالميساهمت في استمرارية الفن والتي 

 من الفكر  الفنية، ابتداًءأعماله الشعور بمراقبة اهللا في جميع  الفنان المسلم دائموقد آان  ٧)١٩٩٢عالم، (
 اإلتقان وفق معيار عال من األشياءتمثيل ل،  بالتنفيذ بالمحاولة والتجريب وانتهاًءالمبدع مرورًا

واتزان في الشكل وروحانية في  الفني والزخرفي قدرة فائقة في التصميم إنتاجهعكس وقد  .والجمال
  ٩٦)٢٠٠٠الديب،   (٣٩-٣٧)١٩٨٥احمد، (. المضمون

  
  اإلسالميةالمراحل التاريخية التي مر بها الفن في الحضارة  •

في أوج عظمته  وبلغ ♦) الهجرياألول( في حوالي القرن السابع الميالدي اإلسالميولد الفن 
 القرن الثامن أواخر حواليثم هرم ) السابع والثامن الهجري(لرابع عشر  القرنين الثالث عشر واحوالي
 ظهورا قبل ظهور الفنون الغربية - آحضارة-وهو يعد آخر فنون العالم). الثاني عشر الهجري(عشر 

  ٦)١٩٤٨حسن، (١٠)١٩٧٧الرفاعي، ( .األوروبيةالحديثة منذ عصر النهضة 
 التأثيراتالفن مع فيها مراحل مختلفة من النضج تفاعل  قد مر باإلسالميمما سبق، ندرك ان الفن 

 .اإلسالمية والمناطق التابعة للحضارة األقاليم والتي استمرت في  لهالفنية المختلفة للحضارات السابقة
 والطرز  والظواهر الفنية المختلفةع الموروث الفني اإلسالمي ودراسة العواملوبتتبُّ   ٨)١٩٩٢عالم، (

 والتي ساهمت في - وبخاصة ما تناولته هذه الطرز من مفردات تشكيلية-ات السابقة لهالفنية للحضار
 التطور الذي شهدته الحضارة اإلسالمية سواء في وأبعاد نالحظ مراحل ♦،نشأته واستمراره

 اإلسالمي التقنيات، والذي انعكس على معظم ميادين الفن أوالصياغات الزخرفية أو األساليب الفنية 
 ةاإلسالميللفن في الحضارة  العصور أو المراحل التاريخية أهم وتتمثل .رة وتشكيل وتطبيقمن عما
  .فيما يلي

    
   (The Umayyad Age) األمويالعصر  .١
    (The Abbasid Age)اسيالعصر العبــ .٢
   (The Mamluk Age)ي ـوآالعصر المملـ .٣
   (The Ottoman Age) ـانيـالعصر العثم .٤
  
  سالميةإليزت بها الحضارة االسمات الفنية التي تم •

 لم يكن فنا راآدا او جامدا او منعزال، بل آان على اتصال بالفنون في الشرق اإلسالميالفن 
فهو فن يتميز بوحدة ١٣)٢٠٠٣شاهين، (.  إلى تطورهوأدىوالغرب، مما ساعد على احتفاظه بحيويته 

في الحضارة اإلسالمية يكمن في وتحديد معالم الفن  .األقاليمفكرية وحضارية عامة شملت مختلف 
ساعدت في  من معايير فكرية وفلسفية وثقافية واجتماعية وغيرها اإلسالمي عليه الفن ما يقوم إبراز
ويقوم الطابع الفني لفنون الحضارة اإلسالمية على عدد من . ل طابعه المميز وشخصيته المنفردةيتشك

 سمة سيادة ووحدة الطابع اإلسالمي الفن أآسبتتي  الهامة الاألسسمن التي تعد و ،المحاور الراسخة
- ١٣٠)١٩٩٩، ١ج/باشا( .وتتمثل هذه المحاور في آل من، المسجد والمصحف الشريف والخط العربي. الفني

١٣٢  

، آما بعدد من السمات العامة والسمات الخاصة ويتميز الطابع الفني لفنون الحضارة اإلسالميةآما 
  .يلي

                                                 
  : وبالتالي حساب القرون وفق المعادالت التالية(AD) إلى السنة الميالدية (AH)للتحويل من السنة الهجرية  ♦
   221(Clevent & Degeorge,2000)). يةالسنة الهجر=٠٫٩٧÷٦٢١٫٦-السنة الميالدية( ،)السنة الميالدية=٦٢١٫٦+٠٫٩٧×السنة الهجرية(
. في نشأة وتطور فنون الحضارة اإلسالميةاألآبر األثر لإلسالم طرزا فنية آان لها اجمع معظم المؤرخين على أن للحضارات السابقة  ♦

شافعي، . (، الطراز الساساني والطراز القبطيوتتمثل أهم هذه الحضارات في آل من، الطراز اإلغريقي، الطراز الروماني، الطراز البيزنطي
٢٢٧ ،٨٨)١٩٧٠ 
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  اإلسالميةالحضارة فنون امة في السمات الع: وًالأ

بالنسبة للسمات العامة لفنون الحضارة اإلسالمية فهي آما ذآرنا سابقا تعد من السمات التي تشترك 
  :فيها معظم فنون الحضارات المختلفة، وتتمثل في آل من

 االستلهام من الطبيعة  -١
ل استلهم الطبيعة  ب-في تقليد الخالق لعدم رغبة الفنان المسلم - بتمثيل الطبيعةاإلسالميلم يهتم الفن 

 ، وفق رؤى ومفاهيم فلسفية ونظمه وقيمه التشكيلية وتكويناته الفنية المتنوعةفي صياغة زخارفه
  . على التجريدٍ  فريد قائمٍ  طابعٍ  زخرفيذا فنيا أسلوبا خاصة، مبتكرا في ذلك وقوانين رياضية

 العقيدة الدينية  -٢
الفنان المسلم المناخ الروحي الذي نمت وتطورت فيه العناصر الزخرفية  عند اإلسالميةتعد العقيدة 

، فالفن في عالقته مع الدين يترجم طابعه الفلسفي والعقائدي والذي بدوره يحقق العمق اإلسالميللفن 
                                                                                        .اإلسالمية الفني للحضارة اإلنتاج في واألصالة

 العمل والفن الجماعي  -٣
 طابع تسيره عقلية جماعية لها تقاليدها ودالالتها الفنية وذلك وفق قوانين ونظم اإلسالميللفن 

ومنذ العصر . ياتهمفهو فن وجد لخدمة حاجات المسلمين وتجميل ح. اإلسالميمستمدة من الدين 
 . واحدإنتاج آان الصناع ذو الجنسيات المختلفة آثيرا ما ُيسهمون في العمل معا يدًا واحدة في األموي

     ٩٧،٩٩)١٩٩٩، ١ج/باشا (١٢٦)١٩٨٦الشال وآخرون، (
 ومع تعاقب  واالجتماعية االقتصاديةواألنشطةعلى هامش العوامل في الحضارة اإلسالمية تكونت 
 عليها بعض أطلق والتي  المختلفة مجموعة من الطوائف المهنية، المختلفةسالميةاإل العصور

على اختالف مجاالتها مجموعة من النقابات الطوائف المهنية او تضم هذه . "نقابات"المؤرخين اسم 
 الطائفة ثم" شيخ" من  الواحدة الطائفة المهنيةوتتألف من ديانات وجنسيات مختلفة،) صناعال (األفراد

هناك آما وان ". الصانع المبتدئ او العامل" ثم "األستاذ او  او المعلمسطىألا"ثم " النقيب او النائب"
 عن العمال مسئول وآل واحد من هؤالء". الجودار"او " السرنجار"رئيس عام الطوائف ويعرف بـ

  ٢٦، ١٦، ١٥)٢٠٠٣عبد العزيز، ( ١٨١)١٩٩١، حالق(. ضمن المجال المهني الواحد
 التي تقوم بالعمل التنفيذي بتوجيه من الرئيس واألدوات األيدي بمثابة اإلسالميةفي الحضارة نانون الفو

 حسب التقاليد والتعاليم الخاصة بالحضارة وأسلوبه الذي يفكر ويخطط ويفرض فكره والرأس
  ٢٤)١٩٧٠شافعي، (. اإلسالمية

  
قد نجد مجموعة  - القديمةيةمصرالوعلى عكس الحضارة  - الفني للحضارة اإلسالميةاإلنتاجوفي 

وقد عثر بعض العلماء والمؤرخين على عدد من ".  الفنية مزيلة او منقوشة بتوقيع صانعهااألعمالمن 
، مما واإلغريقية) السورية( التي تحمل توقيعات مجموعة من العمال باللغات العربية واآلرامية األعمال

 )١٩٩٢عالم، (".  اإلسالميةاإلمبراطورية أنحاءمهرة من مختلف يؤآد استعانة الخلفاء بالعمال والصناع ال
 إلى وجود توقيعات للصناع على بعض األثرية والكتابات األدبية بعض المصادر وأشارت   آما ٦١

 "٣٣١شكل  "خشبيةالخزفية والمعدنية والمشغوالت الالتذهيب ومجال من في آل االنتاجات الفنية 
  )Blair, 1998(101 ١٥،١٦، ٢٤)٢٠٠٣عبد العزيز، ( . في مجال العمارةوأحيانا

 يعرف فعلى سبيل المثال، غالبا ما نجد توقيع الصانع على نوع من الخزف اشُتهر في العصر المملوآي
  ١٩٤) ١٩٨٢، دايماند(٢٩٠)١٩٨٩عالم، (.األلوانأي المتعدد " المينائي" الخزف أو "الفخار المطلي بالمينا"بـ

 صناع تخصصوا في صناعتها أسماء على ظهرها أحياناالزجاجية " الصنج" أنواعبعض آما تحمل 
  ٥١) ٢٠٠٠الطايش، ( .من الزجاج

  
 يتم نقشها باسم الصانع  الفنيةالقطعفمعظم . شكال او قاعدة عامة متبعة  عادة التوقيعأسلوبويتخذ 

 وهو "عمل" آلمة  غالباويسبق االسم او التوقيع  ٢٤،١٥،١٦)٢٠٠٣عبد العزيز، (. ولقبه الحرفي ورتبته
.  في المهنةأعلىلرتبة " صنع"لعمال او الصانع المبتدئ، بينما تستخدم آلمة مصطلح يستخدم من قبل ا
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.  عادة ما تكون غير ملحوظة او ظاهرةأماآنلتوقيعات يتم نقشها في هذه ا أنوتشير الدراسات إلى 
مابين  فيتم نقش التوقيع الصناديق أمالحواف،  او تحت ااإلناء أسفل يتم نقش التوقيع فبالنسبة لألواني
   )Blair, 1998(101,100 .على ظهر قفل الصندوق او )على الطوق (فتحتي الصندوق

 أصولاالختالف بين ومن وجود  الفنية، األعمال على بعض  التوقيعات هذهدمن وجووعلى الرغم 
لم يقف   هذاأن إال، الزخرفيةوجنسيات الصناع ومن ثم االختالف في طرق المعالجة للموضوعات 

 جميع هؤالء الصناع أنهم حيث .اإلسالمي اآتساب فنون الحضارة اإلسالمية وحدة الطابع حائال دون
 . الفريداإلسالمي زخرفي عام يجمع ويعكس الطابع إطار اشترآوا في على اختالف مستوياتهم المهنية

 فنه الخاص وإظهار لتحديد ذاته وفرديته  يعملال اإلسالمية الفنان في الحضارةف   ٦٤)٢٠٠٠الطايش، (
 -األقطار استقدموا من مختلف ، ومعلمينينصهر مع الجماعة من صناع ومهرةو  يعمل بل آان،للعامة

 مستقدميهم وتوجيهاتهم الخاصة ابتداء إلرادة منظم طبقا أسلوب وفق -على اختالف اتجاهاتهم الثقافية
 من قبل الحكام والمكافأة في النهاية يظفروا بالتقدير  جميعاهمو  المشرف،األسطىمن الحاآم وحتى 

 حيث هناك اتجاه فني  تقرير وجود اتجاه عرقي موحداإلسالمي يتعذر في الفن من هنا، .والقادرين
  ١٢، ٥)١٩٩٦آونل، ( .موحد

  
 ، نذآر منها على سبيل المثال،األخرى السمات العامة ببعضوتتميز الحضارة اإلسالمية أيضا 

 نفيس الكائنات الحية، تحويل الخسيس إلى تصويرآراهية  تصوير المحال،  مخالفة الطبيعة،االصالة،
 وغيرها من السمات والخصائص العامة التي اجمع عليها بعض االنصراف عن التجسيم والبروزو

 .ه الذاتي فنا متميزا له شخصيته المستقلة وآياناإلسالمية حضارة الأآسبتالعلماء والمؤرخين والتي 
وسف تتطرق الباحثة إلى هذه النقاط او السمات في مجمل سياق الحديث عن السمات الخاصة في فنون 

  .الحضارة اإلسالمية
  
  اإلسالميةالحضارة فنون  الخاصة في  الفنيةالسمات: ثانيًا

بط السمات الخاصة لفنون الحضارة اإلسالمية والتي يرتبط بعضها بالنظم البنائية، في حين يرت
المعيار الثابت لتذوق أي فن من الفنون مهما اختلفت " الفنية، تعد أوالبعض اآلخر بالقيم الجمالية 

 : وتتمثل في آل من٧٦)١٩٨٤األلفي، (" معاييره الثقافية
  التكويــن) ١

ه         واألسس  مجموعة من القواعد       اإلسالميةاستخدم الفنان في الحضارة      ه وتكوينات م بنائيات  التي تحك
ففي مجال تصوير وزخرفة المخطوطات، آان يقوم       .  وذلك في معظم الموضوعات الفنية المختلفة      الفنية

ى   ي عل ل الفن ة داخل العم ع الوحدات الزخرفي ام توزي ي نظ ادة ف وين ع لوبالتك د، أس  المستوى الواح
ا في    ٣٤٠)١٩٩٨السجيني،   ( اإلسالمي  الفنية المستخدمة في الفن      األساليب أولىوالذي يعد     "٣٣٢كل  ش  " آم

ان   د الفن ف عم ث نالحظ آي ىحي ع العناصر إل ة توزي د اآلدمي د وباع ي صف واح يال  ف م قل ين المعل ب
ين( ذ ) اليم ار(والتالمي توى  )اليس ي مس ه ف ى وجعل جادة   أعل ى س ا عل الل تصويره جالس ن خ ل م  بقلي

ند،  ه مس ك حسب صغيرة وخلف ة وذل ل عنصرأهمي ك  .  آ د ذل ان بع ل الفن ىوانتق ع عناصإل ره  توزي
ى صف واحد      الفنياألسلوبيصاحب  األحيانووحداته في مستويات عدة، ففي بعض    ائم عل ع  الق  توزي

ا وفق         األمامي في حالة عدم استيعاب الخط       ، وذلك آخرعلى مستوى    راد توزيعه  للوحدات الزخرفية الم
ا في      أهميتها نالحظ " أ٣٣٣شكل   " آم ان شخصية          ف ا  في مستوى آخر واق      " الحارث " آيف جعل الفن ف
 أو، وذلك بحكم انه يعد البطل الرئيسي في القصة             األمام وهم غالبا في مستوى واحد في        أصدقائهخلف  

د   الفنان  آان  آما وقد   . المخطوطة ا يعم ى  أحيان ع العناصر      إل ة توزي ة  (األمامي ى  في الجزء      )المهم  األدن
ع العناصر         األمامي ل  من التكوين يليه توزي ة  األق نالحظ  " ب٣٣٣شكل   " ففي    ٣٤١)١٩٩٨السجيني،   (. أهمي
 الدارسين في الصفوف     أووتوزيع المصلين   ) فوق المنبر  (وأعلى أمامي المسجد في مستوى     إمامتوزيع  
اني    األخرى على مستوى واحد تقريبا، بينما تم توزيع الشخصيات          األمامية ا واستخدم    .  في مستوى ث آم
دة          أسلوبالفنان   ع العناصر في صفوف ع ة خ        توزي ا يقتضيه الموضوع         اصة  وفق نظم بنائي حسب م

آيف ان اختالف الموضوع    " أ،ب٣٣٤شكل  "ومكانة العناصر المستخدمة داخل التكوين، فنالحظ في        
اآن العناصر أووالشخصيات  ا واألم ى أدى وغيره ل   إل ة داخ ع العناصر المختلف ي توزي تالف ف االخ



 ١٤٩

بعض اآل           ، فمثال جاء  التكوين دة تشمل        خر    بعضها في عدة صفوف في مستوى خلفي وال في صفوف ع
ان     و .آامل التكوين  وين        لإليحاء آان يلجأ الفن العمق داخل التك ا  ب  باستخدام نظام     أو السماء     بتصوير  أم

كل  "التراآب ب "أ٣٣٥ش ور خاص أو التراآي ق منظ ة وف ان ي و، المعماري د آ ين البع طربط ب  األوس
  . "ب٣٣٥شكل  "وأشجار صغيرة أحجام بتوزيع شخوص ذات  للتكوينوالخلفي

ان    استخدمآما و  ا  الفن ات      أنواع ة من التكوين شكل  "و" أ٣٣٦شكل    " المثلث  أو التكوين الهرمي  آ   مختلف
وين   و"أ٣٣٣ ذا الشكل البيض   " ب٣٣٦شكل  "ي اوالبيض التك ى اوويرجع ه أثر ي إل اهد  الت بعض مش  ب

ة وا اة العام جدالحي ي المس درس ف ات ال ي حلق ل ف افة، لمتمث ى باإلض دائري واإل وين ال ع  التك لمرب
د   بإطار  وآان الفنان غالبا ما يحيط تكويناته على اختالف موضوعاتها ويحدد مساحاته             .والمستطيل ، وق
  ٣٤٣-٣٤٢)١٩٩٨ السجيني،( . النباتيةأو مزين ببعض الوحدات الزخرفية الهندسية اإلطاريكون هذا 

  
  قانون المنظور) ٢

ة  مراعاة النسب التشريحية للعناصر       لقواعد الظل والنور، وعدم    بإهماله اإلسالمييتميز الفن     اآلدمي
ر  ةوغي يم و ، واآلدمي ن التجس رافه ع ن بانص ث  ع د الثال ق البع ق(تحقي ي ) العم ل الفن ي العم الفن .ف  ف

ذي يظهر من خالل             آخر يعمل على تحقيق عمق      اإلسالمي ه و   هو العمق الوجداني، وال ه  تكوينات وحدات
ى مستوى فكري           الرائي من عين  تنقل   التي   الزخرفية المتنوعة  ي،   ( .آخر  مستوى فكري إل  ٥٩)١٩٩٧عفيف

  ١٠٣)١٩٩٢، عبده(
ل  ،مبادئ رياضية وضوئية علوم و  ال يقوم على     اإلسالميوالمنظور في الفن     وم   ب ا يق ى   أحيان ادئ  عل مب

ة المنظور . روحي ن ف ي الف دد اإلسالميف ياء يح ى مسطح األش را عن معظم خصائصها واحد  عل معب
ن      . عد الثالث بعيدا عن الب الشكلية ز الف ا، جاء تمي د المنظوري    بظاهرة التسطيح  اإلسالمي من هن  والبع

 "أ،ب٣٣٧ شكل " الفنية تنعكس على معظم زخارفه وتكويناته    التي  و وأفقيةالرأسي وفق صفوف رأسية     
ما آ  ٢٣٣)١٩٩٠الشامي،  ( ." وليس انعكاسا لها   لألشياء إسقاطا تبقى   واألشكالالرسوم  ف    "٥٩)١٩٩٧عفيفي،  (
درة الخالق التي      ،اإلنسانعين الفنان    من خالل    ال ُيرى  اإلسالميالموضوع في الفن     أن  بل من خالل ق
ا    .تحدها زاوية بصر ضيقة    ال وين في الحضارة اإلسالمية            ،من هن ز التك ه  يتمي ق      بأن ده   حر مطل  ال تقي

   . الصحيحة المنظورقواعد
 

ه مع     الحضارة اإلسالمية من خالل        والفنان في   ه من           تفاعل ا تحوي ه بم م   وحدات تشكيلية    تكوينات  ل
ى عن  رازيتخل ثإب د الثال ي، البع ي العمل الفن ل  ف د ب ا أوج دا فني و آخر بع ولبي" وه د الثالث الل  "البع

ى    األسلوب ويقوم هذا   . "المنظور اللولبي "وُيعرف بـ  دأ  عل ال  مب ؤرة الصورة      االنتق يها      من ب ى حواش  إل
ى العناصر او          ال بأهمبحرآة متصلة لولبية مارًا      ة عل ين " وهي    األشكال نقاط القائم د "او  " الع د  . "الي وق

ذا         " بابادوبولو"اثبت   ان له ه في        الفني في صياغة      األسلوب في احد مؤلفاته استخدام الفن  معظم تكوينات
  ٦٩-٦٥)١٩٨٦بهنسي، ( ."٣٣٨ شكل ""المخطوطات"تصوير مجال فن 

ان         د استخدم الفن ا أفي الحضارة اإلسالمية       آما وق اليب   بعض  حيان ة ال األس ة  فني ار   المختلف  العمق   إلظه
ر      سطوح ذات   ، استخدام   هامن.  في بعض تكويناته الفنية    )البعد الثالث ( ة من الحف  دون  – مستويات مختلف

ى   بأحرفآالكتابة ،  او الخشب على الجص او الحجر   سواء   -المبالغة في تعميق الحفر    ارزة عل  آبيرة وب
 األرضية  الزخرفية البارزة عن      األجزاء أنحيث  ،  "أ٣٠٣ شكل"  دقيقة  مزخرفة بوحدات نباتية   أرضية

،  في العمل الفني    العمقوبالتالي   بعض التجسيم    إظهارغالبا ما ُتحدث نوعا من الظالل التي تساعد على          
ن   د م ا يزي ةالمم ة لقيم وين الفني ك.لتك ر ذل ا ويظه ي ايض ن ف ل م راء" قصر  آ كل " "الحم  "٣٣٩ش

   ."٢٨٧ شكل" "ىالمشت" قصر واجهةو
ذلك  تخدامآ ب اس ام التراآ كل  " نظ كل "و" ٣٤٠ش ات    و "أ٣٣٥ش ي التكوين داآن ف اللون ال د ب التحدي

ة اتح  "أ٣٤١ شكل "المختلف ون ف ة بل احات الداآن د المس ن وتحدي ون داآ ة بل احات الفاتح د المس ، وتحدي
ة في ال      استخدام   وأيضا،   لتحقيق العمق  "ب٣٤١ شكل" ؤدي    عمل الفني   الظالل اللونية المختلف اللون ي ، ف

ر من    انفي آثي ور األحي ة الن ا يعطي   وظيف ا  مم يم إحساس ذه   .  والعمق بالتجس ل ه ا نالحظ مث ا م وغالب
ال آل من    في   الظالل ة و الصن  يمج        ٧)١٩٩٠النحاس،  ( ".٣٤٢ شكل " المخطوطات تصوير  اعات الخزفي

ام  التفاوت بين بروز العناصر المستخدمة فوق مستوى السط        أنآما   ذ الزخارف         ح الع وع في تنفي ، والتن
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يم      أدى  آل ذلك  ، في درجات الظل والنور    تفاوتتحقيق  و بين بالغة الدقة ومتسعة عريضة،      إلى تحقيق ق
  ٧١)١٩٨٦بهنسي، ( ٢٨٠، ١٠٦)١٩٨٤، األلفي(. مس السطوحمالجمالية ل

  
   األسلوب الهندسي في بناء العملأوالنظام ) ٣

ارة اإلس   ي الحض ان ف عى الفن ابقا -الميةيس ا س ا ذآرن ى - آم راز إل ه   إب ي خلق ة ف درة اهللا المطلق  ق
ة                ة عالي ا جمالي ا وقيم ا ال حدود والمتمثلة فيما يحويه هذا الكون من نظم وقواعد تعكس تنوع ة  .  له فرغب

ة          أسرار وإدراكالفنان في دراسة     ى ترجم ياءه  تصوير    أو مكنونات الكون ال تقوم عل ل     أش  وعناصره ب
داع  ما وراء الكون من نسق ونظام        تقوم على ترجمة   ة    وإب يم جمالي ة   .  وق ذا الكون        آوالطبيع جزء من ه

د عن قواعد المنظور الصحيحة،                         ى تحريف األشكال، البع ة عل ة القائم اده الفني وين أبع ساهمت في تك
  ٦٥)١٩٨٦بهنسي، (. والتلوين الرمزي" األرابيسك"إشغال الفراغ بالعناصر المختلفة، زخارف 

ان لل   د آ ة        وق م الطبيع نظم الرياضية التي تحك وانين الهندسية وال ه    الوجود بكل  أوق ا في ى جانب   - م  إل
ارف  وم والمع ةالعل ااإلغريقي الغ - وغيره ر ب د األث ي األسس في تحدي ن ف ا الف وم عليه ي يق ة الت  العلمي

 األشكال ن لعمل الفني في الحضارة اإلسالمية عالم خاص م  اان "ويذآر بابا دوبلو. الحضارة اإلسالمية 
    ١٠٣)١٩٩٢عبده، ( ". قائم بحكمة منطق تشكيلي داخلي وتنظيم رياضي دقيقواأللوان

وانين الرياضية           بأنه يتميز   اإلسالميفالفن    واألسس  فن ذو طابع زخرفي تحكم وحداته مجموعة من الق
  ١)١٩٨٥عبدالكريم، (. الهندسية المختلفة

  :ء العمل الفني في الحضارة اإلسالمية، في آل من القوانين الهندسية التي تحكم بناأهموتتمثل 
  
   
  القوانين الرياضية وقوانين النسب -أ

ة  - آما ذآرنا سابقا   - اإلغريقيةآان للعلوم    ون اإلسالمية خاصة في                 أهمي الغ في الفن ر ب  خاصة واث
ي وين الهندس ال التك وم  .مج د العل ةوتع ية اإلغريقي وم الهندس ات والرس ول للتخطيط اح الوص   مفت

اغورث  "و" السحرية"آالتناسبات العددية والمربعات     ة         باإلضافة ،  "رباعية فيث وم الهندي ى بعض العل  إل
ان مجموع آل صف      هذه  وتتميز  .  السحرية "الفيدي"والفارسية آمربعات    ا (المربعات ب يا أو أفقي )  راس

ه       ددًا بعين ابات رياضية مع      " السحرية "وتستخدم المربعات     . لمربع ما يساوي ع ة للحصول    وفق حس ين
ة ومتنوعة          ا ،  "أ،ب٣٤٣شكل   "على تكوينات وتوزيعات هندسية مختلف دي " مربعات    أم فتستخدم  " الفي

ه   م بعين وي رق ي تحت ات الت ز المربع ين مراآ م خطوط ب ادة برس ال٨ أو ٦(ع بيل المث ى س ك )  عل وذل
ان     ٥٧،٥٩)٢٠٠٠الديب، ( ".أ٣٤٤شكل " وتراآيب هندسية مختلفة           أشكالللحصول على    د الفن آذلك عم

على محيط الدائرة بعد    " الفيدي" التناسب العددي لكل صف في مربع        مبدأ إلى تطبيق    األحيانفي بعض   
ى تسعة        ام ) ٩(تقسيم محيطها إل ك   ) أجزاء  (أرق اوية، وذل ة       متس ى وحدات هندسية منتظم للحصول عل

ى   ١٦٧) ١٩٩٨هاشم، ( ".ب٣٤٤شكل " بة إل اغورث" وبالنس ة فيث ى ، فه"رباعي وم عل ة تق دأي نظري  مب
ة ) ٤(عشرة من خالل جمع  ) ١٠(الحصول على الرقم الكامل      ام  أربع د  ). ١٠=٤+٣+٢+١ (أرق وتعتم

ه المثلث متساوي              ى               األضالع النظرية في ذلك على نظام بنائي قوام ه إل يم آل ضلع في تم تقس ، حيث ي
ة زاء) ٤ (أربع ة  أج ي النهاي رة فنحصل ف ا دائ ل منه ي آ م ف اوية يرس ى عشر  متس احات ) ١٠(عل مس

د  ". د٣٤٤شكل  "نستطيع من خاللها ابتكار حلول تشكيلية زخرفية متنوعة  " ج٣٤٤شكل  "متساوية   وق
ى تفاعل مجموعة من            آخراشتق من هذه النظرية قانون       وم عل دوائر  يق ـ    ال دوائر السبعة   " ويعرف ب " ال

   )Critchlow, 1999)104-107". هـ٣٤٤شكل "
دات   ع الوح تم توزي ا وي ةآم ة-والعناصر الزخرفي انون  - خاصة النباتي ام وق ق نظ وين وف ي التك  ف

م الهندسة          . رياضي عددي ثابت يقوم على شكل اللولب       ة في عل دة معروف ذا اللولب يتخذ أشكاال ع وه
شكل  ) "اللولب ذو النسبة الذهبية   (منها، لولب ارخميدس واللولب ذي القطع الزائد واللولب اللوغارتمي          

ى    باإلضافة" أ٣٤٥ ة     " ب٣٤٥شكل   " البيضاوية    األشكال  إل ات اللولبي ل   "أ٣٤٦شكل   "والمنحني ، ويمث
كل  " ائي " ب٣٤٦ش ام البن ي للنظ ل الهندس دىالتحلي ردة إلح ة المج ة النباتي ات الزخرفي  التكوين
ك" ة     " األرابيس دوائر المختلف ن ال ة م ل مجموع ى تفاع وم عل ي تق اموالت ة  األحج وط اللولبي  أو والخط

      ٧٣)١٩٨٦بهنسي، (. ق تكرار متماثل متدابر ومتقابلالحلزونية وف
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المية    ارة اإلس ي الحض ان ف تخدم الفن اواس دة أيض ة " قاع بة الذهبي اك "النس ث  (، فهن تطيل والمثل المس
ى      . "أ٣٤٥شكل  "و" أ،ب٣٤٧شكل  "ذو النسبة الذهبية    ) واللولب ذه القاعدة عل ق ه ان بتطبي وقد قام الفن

ى بعض      إذافعلى سبيل المثال    . خرفيةمعظم وحداته وتكويناته الز    آذن  ما نظرنا إل  نالحظ ان مساحة   الم
ة "التقسيم بها تتناقص آلما ارتفعنا وذلك وفق قاعدة         دالغني،  (". ج٣٤٧شكل  " "النسبة الذهبي   ١٢٠)١٩٩٣عب

ى  أيضا آذلك يقوم تناسب الوحدات الزخرفية والتراآيب الهندسية        وانين الرياضية    أساس  عل  بعض الق
وا ب    وق ي والمكع انون التناسب الهرم ة وق ائم الزاوي ث الق انون تناسب المثل تقاتها، آق نين النسب ومش

   ٧٩)٢٠٠٠الديب، (". أفالطون "أوجدهاوالمثمن التي 
  الشبكيــات -ب

ة بجانب علمي رياضي هندسي           ة خاصة التجريدي يرتبط تناول الفنان لمختلف االتجاهات الزخرفي
ى     - في ضوء مبادئه الدينية    -الفنان على التجريد وتسطيح العناصر    حيث ان اعتماد    . وجانب فني  ه إل  دفع

ا    ى خطوطه ره إل يط عناص ةتبس ى   األولي اد عل الي االعتم كال وبالت دائرة   األش يطة آال ية البس  الهندس
ار                            ى ابتك ا ساعد عل وانين م ه من الق والمربع والمثلث وغيرها، آل ذلك وفق تنظيم رياضي هندسي ل

ا  ال حصر   وأشكالصياغات   نهم، ( . له نظم الهندسية           ٥١،٥٠)٢٠٠١زي د ال الي الشبكيات   (وتعتم في  ) وبالت
ن  كل اإلسالميالف دات أساسي بش ة وح ى ثالث كال أو عل ث والسداسي أش ع والمثل ية هي المرب .  هندس

وم  .  مسطح دون ترك أي فراغاتأو باستقالليتها وقدرتها على شغل أي مساحة األشكالوتتميز هذه    ويق
ائي الن ائي أوظام البن ذه اإلنش ى نقطة انطالق األشكال له ة عل ا من الوحدات المختلف ية وغيره  الهندس
   9,24,34,29,26 (Critchlow, 1999)". ٣٤٨شكل "متمثلة في شكل الدائرة ) مرآز(

ي الحضارة  دائرة ف ي هندسي  اإلسالميةوتشكل ال اسآعنصر زخرف ائي أس ام البن اس  (أو النظ المقي
 فهي المصدر الرئيسي . في معظم الوحدات الزخرفية والشبكيات الهندسية المختلفة) لهندسيالرياضي ا

ة    ة المختلف ه الزخرفي ة وتكوينات ية والنباتي ه الهندس م وحدات ان معظ ه الفن تقى من ذي اس كل "ال  "٣٤٨ش
دوائر               ٥١،٥٢)٢٠٠١زينهم،  ( انون   " أ٣٤٩شكل   "   وذلك من خالل تفاعل مجموعة من ال د "وفق ق وائر ال

دائرة                 أوآما ذآرنا سابقا،    " السبعة داد وتالقي المحاور داخل ال  مجموعة من   أو من خالل تفاعل وامت
  18,26(Wilson, 1988).  متنوعةإنشائية، آل ذلك وفق نظم تكرارية وعالقات " ب٣٤٩شكل "الدوائر 

   
ا               د التكوين ة     ويلعب التقسيم الهندسي دورا رئيسيا في الفن اإلسالمي، حيث تعتم ة المختلف ت الزخرفي

ى نوعان من الشبكيات                 األعمالالتي تزين سطوح     ائي عل ا البن  الفنية وواجهات المباني غالبًا في نظامه
بكيات    ا، الش ية، هم يةالهندس ة األساس بكيات الثانوي ى     .  والش طح إل يم الس ى تقس ادة إل ل ع ان يمي فالفن

ا عناصر وزخارف        والثانوية التي ت   األساسيةمستويات متعددة من الشبكيات      ا  اآلخر عكس آل منه ، آم
ين الوحدات         ى مختلف المستويات     ) العناصر (تعكس ترابطا ووحدة ب  األساسية وتعكس الشبكيات     . عل

ي   اء الزخرف ي البن ية ف ة  . العناصر الرئيس احات المختلف ل المس ي تمث كالفه اد األش م واألبع ي تقس  الت
تقيمة               ة الراسية   (السطح آكل من خالل المحاور والخطوط المس ة  واألفقي اس       ) والمائل ك وفق مقي ، وذل

ذا تعمل           األساسية و الشبكيات    . رسم خاص خاضع لقوانين هندسية ونظم رياضية         ا ه  من خالل دوره
ا . على ربط وتحديد المساحات الخاصة بكل عنصر زخرفي         ل الشبكيات           أم ة فهي تمث  الشبكيات الثانوي

ك المساحات         ذات النظم التكرارية الخاصة بالوحدات الزخرف      ة التي تشغل تل ا تعكس الوحدة        . ي ا انه آم
ًا في      ك جلي  )Michell, 1978) 164 ."٣٥٠شكل  "والتنوع والتباين في اللون والخامة والملمس، ويتضح ذل

  ٥٢)٢٠٠١زينهم، ( ١٠٧)١٩٩٣عبدالغني، (
  

ة              د   سواء (آذلك اعتمد الفنان في الحضارة اإلسالمية في طريقة تناوله لصياغاته الزخرفي  التي تعتم
ر د أو أآث ي واح ى عنصر زخرف اييس  ) عل ى مق ة، عل ة مختلف م تكراري ات ونظ ن عالق ا م ا تحكمه وم

ة    ية المختلف بكيات الهندس ن الش ة م ا مجموع ة قوامه بية ثابت بها(تناس ا ونس ي أحجامه بكيات )ف ن ش ، م
وين من خالل تطبيق         أولى ويتم تحديد    .بسيطة ومرآبة عمودية أو مائلة      الهندسية   األشكال   مراحل التك

ة    ياغات الزخرفي تخراج الص ية الس وانين هندس ب وق ق نس بكيات وف ى الش ة عل وط المختلف والخط
ة    اإلسالمية الشبكيات البسيطة التي استخدمها الفنان في الحضارة         أمثلةومن  . المتنوعة  الشبكيات المربع

ة  ة والمائل كل "العمودي ة "أ،ب٣٥١ش بكيات المثلث كل "، والش ية ، "أ٣٥٢ش بكيات السداس كل "والش ش
ة وشبكيات      باإلضافة،  "ب٣٥٢ ول      أساسها  إلى شبكيات مثمن ار حل ا، ويمكن ابتك  المستطيالت وغيره
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ع والمثلث   (وصياغات مختلفة لشبكيات مرآبة متنوعة قائمة على تفاعل وتماس آل من وحدات                  المرب
ذه         ) والسداسي والثماني   النظام   أساس  أيضا  الوحدات    وفق نظم وقوانين رياضية، حيث يشكل آل من ه

ي   ا ف ية آم ة الهندس ات الزخرفي ف التكوين ائي لمختل كل "البن ل ". أ٣٥٣ش كل "ويمث " ب،ج٣٥٣ش
ة وسداسية     (تكوينات زخرفية هندسية متنوعة قائمة على مجموعة من الشبكيات المختلفة            ة ومثلث ) مربع

ات  ة وعالق م تكراري ق نظ ائيةوف التكرار البسيط والعإنش ة آ اس مختلف اطع والتم  ,Wade). كسي والتق
1976)18 (Wilson, 1988)18,27,33,38,45  (Critchlow, 1999) 119   الشبكيات المرآبة فهي التي تنتج من  أما 

   ٤٩)١٩٨٥عبدالكريم،(. "أ٣٥٣شكل " من الشبكيات في ان واحد أو عددتراآيب عدة خطوط 
 الواسع، ومن خالل تفعيل آل      اإلطالع من خالل    ةاإلسالميوبناء عليه، فقد استطاع الفنان في الحضارة        

من النظام البنائي للوحدة الزخرفية ونظام الشبكيات وفق النظريات والقوانين الرياضية ومعيار النسب،             
ة          ة المختلف ات الزخرفي ن التكوين د م ياغة العدي ي ص ع ف ار والتنوي كل "االبتك ش

  ."٣٠١/٣١٨/٣٣٧/٣٣٩/أ٢٩٥/أ٢٨٦
  
  الفـــراغ) ٤

وتغطية سطوحها  ) مساحاته( شغل فراغات أعماله أوالفنان في الحضارة اإلسالمية غالبا إلى ملئ   يعمد  
دة         ة متنوعة ومعق ل في أسلوب طراز      ."٣٣٧/٣٣٩/ ٣٠٥شكل  "بتكوينات من وحدات زخرفي ويتمث

امراء األول  كل "س ة    "أ٢٩٣ش دأ تغطي و مب المي، ه ن اإلس ادئ الف ن مب دأ خاص م ور مب ال تط  اآتم
احثون والمؤرخون الهدف            ٩٣)١٩٨٢دايماند،  ( .تغطية تامة ) الفراغ (السطوح ك   وقد عزى بعض الب  من ذل

راغ  زع من الف دأ الف ى مب ى أأوإل راغدق بمعن ة الف ه .  آراهي ق رؤيت ون وف ان عن الك ر الفن إال أن تعبي
د السبب الح              ه، تع ا ال حدود ل دا مطلق ذا الوجود بع قيقي وراء  وفلسفته الخاصة التي ترى في عناصر ه

ا                   ة وغيره ة مجردة وآدمي  .رغبة الفنان في إشغال معظم الفراغ في العمل الفني، بوحدات هندسية ونباتي
ام         ٧١)١٩٨٦بهنسي،  ( ة  (وتهدف هذه الرغبة القائمة على التعبير عن الوجود المطلق إلى إذابة األجس إذاب

ه       )فيها) التجسيم (األجسامحجم   ة التي            ، وتجريدها من مادتها بتوجي ة والدقيق ى الزخارف الغني النظر إل
ة                      اد جمالي ى تحقيق أبع ة باإلضافة إل ات الحي ل الكائن . تغطيها، وذلك لتحقيق مفهوم االنصراف عن تمثي

ا هي        " ة األشكال، وإنم راغ أو لتغطي فما يحدثه الفنان من خصوبة زخرفية ليست مجرد وسيلة لملء الف
ر الفني ناقصا        أصول جوهرية تنم عن دقة في الصناعة ب           د األث د       ١٢ )١٩٨٤حسن،   ( ".دونها يع ذا، عم ل

ة        ة والهندسية والحيواني الفنان إلى تغطية سطوح تماثيل الحيوانات والطيور بشبكة من الزخارف النباتي
ز                " ٣٥٤شكل  "ويمثل  . والكتابات وغيرها  اال من البرون أفضل مثال على ذلك، حيث يظهر الشكل تمث

وان خراف    ة حي ذ هيئ اب"ي يتخ دات       " العق ده بالوح احات جس ع مس ة جمي ى تغطي ان إل د الفن د عم وق
الزخرفية المختلفة من هندسية ونباتية وآتابات ضمن تكوينات ونظم تشكيلية تتفاعل مع بعضها لتحقيق               

  ٩٥)١٩٨٤األلفي، (  ١١ )١٩٩٠عطية، (. قيمة جمالية عالية
  
  رــ والتحويدــالتجري) ٥

وم          ، على المحاآاةّ  ال تقوم  -لتها في جم  -الفنون اإلسالمية    ذي يق  فهي ترتبط بتصور الفنان العقيدي ال
واهر  اء بظ دم االآتف ى ع ياءعل واطن األش تيعاب ب ة اس ق ومحاول ياء والتعم ي( .األش      ٧٥)١٩٨٤، األلف

    ٧٥،٧٦)١٩٨٦بهنسي، (.  المطلقاإلحساسفالفنان في الحضارة اإلسالمية اهتم دائما بالجوهر واندفع وراء 
ان       وص   على بلورة  اإلسالمي نشا عليها الفن     التي اإلسالميةالعقيدة  ولقد ساعدت    ة الفن اهيم وثقاف  ياغة مف

لم        .اإلسالميوبالتالي على صياغة الطابع الجمالي الخاص للفن         ان المس اهيم هو نظرة الفن احد هذه المف
ى   ة عل اللطبيع ون،  أنه ن الك زء م ا ج ن وأنه وانين خا أن يمك ق ق اغ وف ا    تص ن خالله الج م ة وتع ص

  . فنية وجمالية ودينيةأهدافالموضوعات الفنية المختلفة وذلك لتحقيق 
ة            ن        التي  في ضوء هذا المفهوم ظهرت الصيغة التجريدي د     . اإلسالمي  الزمت تطور الف  أولوالتي تع

ن         ى عن               .اإلسالمي قيمة جوهرية آامنة في الف ا إل اول عناصرها ويفككه ة ويتن و يواجه الطبيع اصر  فه
ي،   (.  ويعيد ترآيبها من جديد في صياغة زخرفية خاصة        وإبعادها ويعدل نسبها    أولية نهم،  ( ٥٧)١٩٩٧عفيف زي
ع          ١١٢)٢٠٠١ ى تطوي ه عل ه وقدرت از بمرونت المية يمت ارة اإلس ي الحض ان ف كالهفالفن ره أش  وعناص

ى ال            .الزخرفية بما يتالءم ويتوافق وفكره الخاص      م يكن الباعث عل ن       آذلك، ل  اإلسالمي تحوير في الف



 ١٥٣

و يصور الوجود        األزليعجز الفنان عن محاآاة الواقع، بل آان االنشغال الدائم بالوجود             واألشكال ، فه
ي     ل الفن ي موضوع العم ي ف دماج الكل ق االن ا يحق ا، مم ن حقيقته دا ع يط بعي ن التبس ر م ي، (. بكثي بهنس

٨٣-٨٠)١٩٨٦  
  

دي األسلوب نصرا من عناصر  الوحدات الزخرفية تمثل ع  أنوحيث  من هنا،    ) ٢٠٠٣الصقر،  ( . التجري
ى الحذف وتلخيص        اإلسالميةعمد الفنان في الحضارة     فقد    ١٠٥ ة     األشكال  إل في    او الوحدات الزخرفي

ات، فكانت        اإلنسان  الشكلية المختلفة من      محاوالت للتوفيق بين الوحدات    وان والنب ه  والحي  تعكس   أعمال
ة   ة مختلف ا فني زت . قيم ا تمي ان  مآم اوالت الفن ر  ح د العناص طيح وتجري ي تس دات ف التنوع  او الوح  ب

ن           أولىيعد طراز سامراء    و .والفرادة د في الف . "أ،ب،ج٢٩٣ شكل " اإلسالمي  مراحل التطور والتجري
(Hillenbrand, 1999)43      غ من النضج ذي بل دة    وال ر عصور ع ا يعرف     عب ى م ن او زخارف   اآلنإل  بف

ك" ي"األرابيس ا ف كل  " آم دول "و "٣٥٥ش كل" "ب٢٢/٥ج ث ،"٣٠٤/٣٠٥/٣٣٧/ب٣٠٣ ش  حي
كلنالحظ ي الش دات  ف وير الوح يط وتح ى تبس ان عل درة الفن ةق كيلية  النباتي م تش  وصياغتها ضمن نظ
ة ة الو مختلف ة متنوع ات زخرفي ة تكوين ة عالي ة جمالي ا ذات قيم اعدت و .حصر له د س انق ة الفن  مخالف

ارة يصوغ   .  وعناصر زخرفية جديدة ال نظير لها       تجريدية  على ابتكار صياغات   ايضاللطبيعة   ان  فت   الفن
كال ة األش ة  اآلدمي دات زخرفي ة آوح كل  " والحيواني كل "و "أ٣٥٦ش ر  "٣٠٨ش ارة يبتك كاال، وت  أش

ة     ة وخرافي ابين      وعناصر مرآب ر    من    أجزاء  تجمع م وان والطي ارة  "ب٣٥٦ شكل  "واإلنسان  الحي  ، وت
من   الزخرفية  يعالج بعض وحداته   أخرىوتارة  . ية والنباتية  والزخارف الهندس  األشكاليمزج مابين هذه    

من خالل    أو  " ج٣٥٦ شكل"خالل اتصال بعض التفريعات النباتية بمناطق مختلفة من جسد الحيوانات           
ى شكل تفريعات            أطرافصياغة   ور عل ة  وأوراق الحيوانات او الطي ى  باإلضافة .  نباتي د في       إل ه يعم  ان

ه،       ٥٧)١٩٩٧عفيفي، ( ١١ )١٩٩٠عطية، (. هامن مادت ألجساما  إلى تجريد  األحيانآثير من    ان الطابع   وعلي آ
  ٧٥)١٩٨٤، األلفي(. أشباهوصوال إلى عناصر ليست لها  هو التجريد المطلق اإلسالميالمميز للفن 

  
  نظام التكـرار والنظم اإلنشائية) ٦

ا يت             ه من نظم وظواهر            نشأ الفنان في الحضارة اإلسالمية على التفاعل واالستجابة لم ى في بيئت جل
ة     ة ومتعاقب ة متسقة ومتناغم ررة (آوني م    )متك ى السعي نحو تفه وانين   وإدراك، وعل ة والق نظم البنائي  ال

وى                          ر عن المحت ك للتعبي ة، وذل ر حي ة وغي الرياضية التي تحكم حرآة الكون بما فيه من موجودات حي
ة من خالل مجموعة من               ه الزخرفي ات      ساألس التشكيلي لتكوينات ة والعالق ة  البنائي .  الصحيحة  التنظيمي

ى      اإلسالمية وتتميز فنون الحضارة     ١١٢)٢٠٠١زينهم، ( ١٤٨)١٩٨٧السيد،  ( ل في غن الثراء الحقيقي المتمث  ب
ذي   وين، وال ي التك ة ف احات الزخرفي ية والوحدات والمس ة والملمس يم اللوني وع الق دوتن ن خالل يتأآ  م

ة داخل العمل               أهميةوتظهر  .  التكوين النظم التكرارية التي تحكم هذا     يم جمالي  التكرار فيما يعكسه من ق
ة  جمل    إحداثالفني مما ساعد على      االتزان والوحدة   إيقاعي رار     .  تتصف ب د ظاهرة التك ا وتع  إحدى آم

احثين والمؤرخين يصفه                       ى جعلت بعض الب ن اإلسالمي حت ه السمات التي ميزت الف ن زخرفي    بأن .  ف
    ٢٦٨)١٩٨٥احمد، (
  

ي الحضارة ان  ان ف م الفن رار اإلسالميةتفه ام التك ة لنظ ة البنائي ق  للوظيف راد وف ة الشكل الم طبيع
ه راغ  زخرفت ى الف ب عل ي التغل اهم ف رون،(. س اي وآخ ددة    ٢٠٨)١٩٩١بش اهر متع رار مظ  وأوضاعوللتك

 أجزاء لشكل من   ترآيبا ومن الجزء إلى الكل، حيث يكون ا        األآثر من البسيط إلى     تبدأواتجاهات مختلفة   
    وقد يتمثل التكرار داخل المفردة         ١٠٣)٢٠٠٠الديب،  (. أنماطهافي آليات وفق تكرارات تتباين وتتعدد في        

 مجموعة   أو داخل التكوين من خالل مفردة تشكيلية واحدة         أو) آما في الطبق النجمي   (التشكيلية الواحدة   
ات             وقد اعتمد الفنان في الحضارة اإلسالمية     . من المفردات  ة والعالق نظم التكراري ى مجموعة من ال  عل

وين       اإلنشائية النظم   أو د     .  التي تحكم النظام البنائي داخل التك ان يعم ى وآ ة         إل نظم التكراري ين ال  الجمع ب
ة                اإلنشائيةوالعالقات   ة عالي يم جمالي وين الزخرفي الواحد لتحقيق ق ة ومن   .   داخل التك نظم     أمثل ذه ال  ه

دائري    ت البسيط والتكرار المنتظم وغير المن   التكرارية، هناك التكرار   ادل والعكسي وال ظم والتكرار المتب
  .  والحرواإلشعاعيوالمتوالد 



 ١٥٤

احثين     ف،  اإلنشائية النظم   أما ى   "يؤآد بعض الب اك    أنعل ع  هن ين        أرب ة ب ات قائم  في معظم   األشكال  عالق
ع    ي جمي المية، وه ون اإلس واعالفن افر أن ب والتض اس والتراآ اب( التم ين  ) كالتش ادل ب كالوالتب  األش

ر والتجاور     اإلنشائية إلى غيرها من النظم      باإلضافة،  "واألرضيات  آالتماثل والتقابل والتصغير والتكبي
   ٧٠)٢٠٠٠الديب، (. والتقارب

دة هندسية هي                    " أ٣٥٧شكل  "ويمثل   تظم لوح رار البسيط المتصل والمن ى التك ائم عل وين زخرفي ق تك
ل  ا يمث ين، بينم كل "المع يط  " ب٣٥٧ش رار بس ى تك ا عل ة أيض ة قائم رار رأسي زخرف اه التك ذو اتج

وس،         لألعلى   ا منتظم ومتصل لوحدة هندسية هي الق نالحظ   " ج٣٥٧شكل   " في    أم رار البسيط     أنف  التك
ة مجردة           ه وحدة نباتي رار العكسي و      المتنظم المتصل قوام ى التك ة عل ة قائم متضافرة في بعض     مرآب

ا،  ا خطوطه رار هن اه التك اه اتج ابين االتج ع م ىيجم ى لألعل فل وال داخلاألس ى ال ل .  وال كل "ويمث ش
رار    " أ،ب٣٥٨ ى التك ة عل ارات قائم ان لكن ان زخرفي يتكوين كل   العكس ردة، يش ة مج ارف نباتي  لزخ

رعم صغير    ) فرع(خط لولبي   ) األول( ة وب ى  ينتهي بورق ائم عل رار   ق ى العكسي اتجاهه    التك  األسفل  إل
رار العكسي اتجاهه            مورق ) فرع(خط لولبي   ) الثاني(يشكل  و.  بالتبادل األعلىوالى   ى التك ائم عل ا  ق  أم
ادل   األعلى إلى أو مع عقارب الساعة  األسفل إلى ارب الساعة بالتب ل  .  عكس عق " أ،ب٣٥٩شكل  "ويمث

تكوينان زخرفيان متنوعان قائمان على التكرار المتبادل لمجموعة من الزخارف الهندسية، حيث يشكل              
رار          أننالحظ  . رار لوني متبادل لوحدة الخط المنكسر     تك) األول( ى التك  التكوين الزخرفي قائم أيضا عل

ل ا. المتقاب اني (أم ى  ) الث وم عل ر تق ة الطي به هيئ ة تش ية مرآب دة هندس ادل لوح وني متب رار ل فيشكل تك
ل رار بالتقاب ين  . التك دة ب رار الوح اه تك ي اتج وع ف ينالحظ التن ق أيضاأفق ذي حق رار  وراسي وال  تك

  . داخل التكوينوإيقاعامتبادال 
  

نظم الشعاعية احد  ى ال ائم عل رار الق د التك واعويع ي ساهمت في اآتساب الحضارة أن رار الت  التك
ذه      . األخرى  العين وسط العديد من فنون الحضارات        ال تخطئه اإلسالمية طابعا مميزا     ا ارتبطت ه وآلم

ان آل           اري ظاهر للعي رار وانتشاره        النظم الشعاعية بعنصر معم وة التك ا زادت ق   ٦٧،٦٨)٢٠٠٣شاهين،  (. م
ة مجردة مزخرف               " ٣٦٠شكل  "ويمثل   دة نباتي تكوين زخرفي قائم على التكرار الدائري الشعاعي لوح

 جماليا فريدا   إيقاعا مما يحقق    واألرضية الشكل    ونتج عن ذلك تكرار متوالدا بين      وسطها بوحدة روزيت  
ري        ين زخرفي آخر قائم على التكرار       تكو" ٣٦١شكل  "آم يمثل   . للعمل شعاعي  المتبادل في وضع دائ

ة،        الدائري المتبادل بين مساحة من الزخارف النباتية المجردة ومساحة           ة من الزخرف ا    خالي ا اتزان محقق
  .التماثلمحوريا قائما على 

ل   يي       "أ٣٦٢شكل  "ويمث تج عن تضافرهما شكلين هندس وح وبسيط لشريطين، ن رار متضافر مفت ن  تك
ل   . زخرفيين مختلفين  ات هندسية               "ب٣٦٢شكل   "ويمث ق ومرآب لشريطين وحلق رار متضافر مغل  تك

ى صياغة           " األرابيسك"آما ويظهر التضافر أيضا من خالل زخارف        . مزواة ا إل ان فيه د الفن والتي يعم
هر  ويظ   ١٠٣)٢٠٠٣يسري،  ( . التضافر مع بعضها البعض    بأسلوب المورقة والمزهرة    واألغصانالفروع  

  ."٣٣٧/ب٣٠٤/٣١٨-٣٠٣شكل "ذلك بوضوح في 
  

ة  ارب آقيم اور والتق ل التج ائيةويتمث ع  إنش ة م ة المختلف دات الزخرفي ن خالل تفاعل الوح ادة م  ع
ة في                         ة مختلف ك من فراغات ومساحات زخرفي ا عن ذل ا ينش ة وم بعضها البعض في مصفوفات متوالي

اد افاتأو األبع اد إدراكومن خالل .  المس يناألبع ة  ب نظم التكراري ارب( ال اور والتق دى التج داخل ) م
ا       ة عنه ات الناتج دات والفراغ ة الوح اه حرآ ة واتج دد طبيع ي تتح وين الزخرف م، (. التك     ١٧١)١٩٩٨هاش

ارب         )  يسار الثالث(حيث يمثل التكوين    " ج٣٦٢شكل  "ويظهر ذلك في     ى تجاور وتق ة عل مصفوفة قائم
ة ة الزخرفي ين مجموعة من الوحدات النباتي ادل ب اقط والمتب التكرار المتس ة، آ رار مختلف ق نظم تك  وف

رار               . وحدتين نباتيتين مجردتين   ى التك ة عل ويتبادل مع صفوف الزخارف النباتية المجردة صفوف قائم
وين            باإلضافةلوحدة ورقية   ) العكسي(المتقابل والمتدابر  ادل داخل التك وني المتب رار الل ى التك ل  .  إل ويمث

كل " وين " ٣٦٣ش ن   تك ة م ة الطبيعي ارف النباتي ن الزخ ة م رار الحر لمجموع ى التك ائم عل ي ق زخرف
راعم  وأوراقزهور   ل     .  وب ا يمث ل              " ٣٦٤شكل   "بينم ل والتقاب رار بالتماث ى التك ائم عل وين زخرفي ق تك

ادل          على  للتكوين آكل، و  ) العكسي(والتدابر   رار المتب التكرار البسيط المتمثل في صفوف الطيور، والتك
ور وصفوف      بين صفو  ا   . األغصان ف الطي رار            " أ٣٦٥شكل   "أم ى التك ائم عل وين زخرفي ق ل تك فيمث
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ردة  ة والمج ة الطبيعي ة النباتي دات الزخرفي ن الوح ة م ل لمجموع التكوين ). األرابيسك(بالتماث ويحيط ب
  . زخرفي قائم على التكرار البسيط لوحدة هندسية متضافرةإطار

  
ي  شائي إن آنظام  - مظاهر التراآب أآثرومن   ي وآل تج عن التفريعات       - جزئ ك التي تن  وضوحا، تل

ارف   دة لزخ ة المعق ة الحلزوني كالنباتي ر  األرابيس ة يظه ة متنوع اعالت خطي ة وتف ي تعكس آثاف ، والت
اط        دة نق ة ووفق               . التراآب من خاللها في ع ذا التراآب حسب حجم المسحات المتراآب تج عن ه د ين وق

دات   دة، وح رارات المتوال كاالتك دة لوأش ة جدي كل " زخرفي يد، (. "٣٥٥/ب٣٣٧/٣٤١ش    ١٥٨)١٩٨٧الس
   ٧٠)٢٠٠٣شاهين،  (.  بالعمق الفراغي إحساسا األحيان  آما وقد يعطي التراآب في بعض    ١٨٩)٢٠٠٣هاشم،  (

ل  كل "ويمث ة  " ب٣٦٥ش ات التكراري ات واالتجاه نظم والعالق ض ال ى بع ائم عل ي ق وين زخرف تك
رار       ة         المختلفة، حيث نالحظ التك ة الراسي المتراآب للوحدات الزخرفي ى اليسار     (واألحصنة  اآلدمي إل

ة في            باإلضافة) وفي الوسط  ى  إلى التكرار بالتراآب لمجموعة من الخيم المختلف ل  . واألسفل  األعل ويمث
كل " ر   " ٣٦٦ش اقط بالتصغير والتكبي رار المتس ى التك ائم عل ي ق وين زخرف ة(تك اه الرؤي ) حسب اتج

ة شكال يشبه                    أوجة   لخطوط هندسية متعر    ة مكون اط معين ة تتباعد وتتماس في نق ة النحل   " منحني " خلي
وين أيضا   ل التك ا يمث ة مجردة، آم داخل بزخارف نباتي ن ال التكرار إحدىمزخرف م رار آ  نظم التك

  .الشعاعي الدائري
  

ن        واألرضيةبين الشكل   ) التبادل(التوالد  ويلعب نظام    را   . اإلسالمي دورا هاما في الف درك    فكثي ا ت م
كال ن األش ي الف ة ف سآأرضيات اإلسالمي الزخرفي ي  .  والعك ادل االدراآ ام التب ى نظ ك إل ع ذل ويرج

ان         بحيث واألرضيةالمستمر بين الشكل     ا آي ين الشكل           اآلخر  يؤآد آل منهم ة ب الي تكامل العالق ، وبالت
دة العمل الفني            اإليقاع، مما يحقق    واألرضية وة ووح د من ق    ١٦٣) ١٩٨٧السيد،      (١٩٥)٢٠٠٣هاشم،  (.  ويزي

الذي نتج عنه توالد    والذي يمثل تكوين زخرفي قائم على التكرار المتبادل         " ٣٦٧شكل  "ويظهر ذلك في    
كل  ين الش ادل  واألرضيةب ردة، نالحظ أيضا التب ة مج دة نباتي دة أو لوح اه الوح رار العكسي التج  التك

  . متنوعةعيةإيقا وما ينتج عنه من قيم واألسفل لألعلىالزخرفية 
  

ث  ن  أنوحي ي الف ة ف دة الزخرفي المي الوح ار  اإلس تطراد واالنتش و واالس ى النم درة عل ز بالق  تتمي
ة ات الفني ن الترآيب د م ة العدي ديب، (. مكون ان خاصية    ١٠٠)٢٠٠٠ال م أوف د نظ د اح تطراد يع ام االس  نظ

ن   دها الف ذي اعتم رار ال ي اإلسالميالتك كيلية  سمة من سماته الفنيأضحت  والت ". أ٣٦٨شكل "ة التش
ى       أحادي على تكرار    ال يقوم ونظام االستطراد     فقط بل تكرار مرآب متتالي ينتقل من مستوى فكري إل

ة آخر ا يعكس صفة الالنهائي ا م ه غالب ا ان ائي، . ، آم ال الالنه داد واالسترس ذا االمت ي ه دأف  مراحل تب
اطع بع    كل لتتق ذا الش وط ه د خط م تمت ين ث كل مع ة بش د   الزخرف ر تمت يا اآب كال هندس ة ش رة مكون د فت

رة  رة  أخرىخطوطه م ع م ى تتجم ذا، حت ا خاصة وهك اطع وتنكسر بزواي ة الشكل أخرى وتتق  مكون
  ١٠٤)٢٠٠٣يسري، (  ١٠٥،١٠٦)١٩٩٣عبدالغني، (.  منهبدأت الذي األساسي
ان  إلى ذلك، فقد عمد الفنان في بعض       باإلضافة ائ      األحي راري آخر ق ى تطبيق نظام تك رار    إل ى تك م عل

حيث نالحظ    " ب٣٦٨شكل   "ويظهر ذلك في     .  فوق بعضها البعض   أفقيةوحداته الزخرفية في صفوف     
ى صفوف       أن ة  التكوين قائم على تقسيم المساحة إل ة  أفقي اد  مختلف ة في     األبع ، وبعض الصفوف العمودي

فل ة   . األس دات الزخرفي م الوح ي تحك رار الت م التك ي نظ وع ف ظ التن ا نالح ةآم ة اآلدمي  والحيواني
  .والمجموعات اللونية داخل آل صف، من تكرار متقابل ومتراآب وتكرار حر وغيره

  
  الحرآــــــة) ٧

ن  ز الف المييتمي ى واإلس وع بغن لتن دات هائ ات والوح ي التكوين ي تخضع ة، الزخرفي ف ى والت  إل
ي،   (. " الزخرفية األوضاعسلسلة من   " تقلة من شبك          ٦٠)١٩٩٧عفيف ة هندسية        المتنوعة والمس يات زخرفي
ا يقتضيه التصميم او                      وحيوانية   و نباتيةو دة مستويات، وحسب م ك ضمن مستوى او ع آتابات، آل ذل

  ."أ٣٦٩شكل  "التكوين
ة في ا     االستقالل ل تنوع و التعدد و ال هذا ة         لعناصر الزخرفي زمن مسار    (لموضوع، يجعل اللحظة الزمني

ات              العناصر، و لفني متعددة بتعدد هذه     للعمل ا ) انتقال الرؤية  ا من تكوين ا فيه دة بحسب م متفاوتة في الم
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دون         ينتقل و ،ووحدات زخرفية وقيم جمالية    ة ب ق الحرآ  عبر السلسلة الزخرفية المتنوعة وفق اتجاه مطل
     ١٨)٢٠٠٣شاهين، ( ٦٨،٦٩)١٩٨٦بهنسي، ( .قيود

  
ة      اإلسالمي تميز الوحدات الزخرفية في الفن      تو ة عالي  آأحد خالل الخط    من   – تكتسب  فهي  بمرون

ة عناصر ن الحرآ ر ع ة  - التعبي وة حرآي ة ق ائي  ال متناهي داد الالنه ى االمت درة عل ا  .، وق سآم  ويعك
د         ال محدود في مجمله استمرار وتواصل     التكوين   التكرار بالتوال ة آ  . واالنتشار  وفق نظم تكرارية مختلف

ا و      الحرآة والتي تمثل   انبذلك يحقق ) التكوين والوحدة الزخرفية  (وهما   دا ديناميكي ة تشكيلية   بع ة  قيم   هام
ا يحقق    ،في العمل الفني    داد      انآم ة الكون            خاصية االمت ر عن ديموم شكل  " "ب٣٦٩شكل   "والتي تعب

  ٦٨)١٩٨٦بهنسي، ( ٦٠)١٩٩٨فراج، ( ."٣٠٥/٣٣٧/٣٤١/٣٥٥شكل " "،بأ٣٧٠
وانين ري    اإلسالمي من مجاالت الفن الحرآة في العديداتجاهات  وتتمثل   ل  اضية خاصة  وفق نظم وق  مث

ولبي" وازن "المنظور الل ي بشكل مت ل الفن احات العم ة داخل مس ع اتجاهات الحرآ تم توزي  .، بحيث ي
   ٦٨،٦٩)١٩٨٦بهنسي، (
يف ن خالل تفاعل ف ة م ر الحرآ ارة تظه ال العم ة  مج دةالعناصر المعماري اب آاألعم واس والقب  واألق

تالف     ى اخ ددة، عل تويات متع اوالمقرنصات ضمن مس ا أحجامه ه ، وأطواله ا تحوي ات  وم ن تكوين  م
ة ي. زخرفي وي وف ال تص ات مج رة        ر المخطوط ة آثي وعات زخرفي الل موض ن خ ة م ر الحرآ تظه

ة   آالمشاهد التي تصور العمل     اة اليومي اظر  او الحي ا      والمن ارك وغيره اظر الصيد والمع ة ومن ،  الطبيعي
ة الوجوه     من  اآلدميةلوحدات   ا حرآةقدرة الفنان في التعبير عن      تظهر  حيث   اه حرآ دي خالل اتج  واألي

م وين  والجس ي التك ة ف دة الزخرفي ا يقتضيه دور العنصر او الوح كل " حسب م كل" و"،بأ٣٧١ ش  ش
كل  "أ٣٤٢/ب٣٢٩/أ٢٩٦ ر الش ة و   ، ويظه ن الحرآ ر ع ي التعبي ان ف درة الفن ات  ق ين اتجاه ق ب التواف

ال  وأرجل  أيديالحرآة المختلفة لكل من      ه  آال حسب طبيع   -  ورؤوس العم ك -ة عمل  ضمن مسار    وذل
ة وازن للرؤي ل ومت ا. متنق تجأم ة تن ة فالحرآ دات النباتي روع  الوح ل الف جار واألغصان عن تماي  األش

راس            وآذلك الوحدات الحيوانية   والزهور وغيرها،  والطيور حيث تظهر الحرآة من خالل مشاهد االفت
   ."ب٢٩٠/٣٤٢شكل " "٣٧٢ شكل " ويظهر ذلك في وغيرهاوالمعارك
  
م               في حرآةالما تتجلى   آ  التكوينات الزخرفية ايضا من خالل مجموعة من النظم التكرارية التي تحك

ل  ون (عناصر العم كل ول ة وخط وش لو) نقط ل آك رار   (العم تظم، والتك ب المن رار الرتي اك التك فهن
تم        ة المس ن الحرآ ا م ق نوع ذي يحق ام وال ل الت رار بالتماث كون، والتك ة والس ين الحرآ اوب ب رة المتن

ذا العمل      ،)وغيره ة له ا  ،١٠٧) ٢٠٠٣الصقر،  (  ومن خالل اتجاه الوحدة الزخرفية الواحدة المكون  يعكس  مم
-أ٣٧٣ شكل "لعمل الفني    لرفع من القيمة الجمالية     يو،   متميزا وإيقاعا تحقق توازنا    عالقة تبادلية توافقية  

كل " و"د ذه . "٢٩٤/٢٩٧/أ٢٩١ش ي ه كالونالحظ ف تالف اتجاألش وع واخ ة  تن دات الزخرفي اه الوح
ا          وبالتالي ين مم ة    يحقق تنوع في حرآة مسار الع ة جمالي ة     قيم ات الزخرفي " أ٣٧٣شكل   "ففي   .  للتكوين
ة اذرع      اختالف " ب٣٧٣شكل   "، ونالحظ في      )حرآة عكسية  (اتجاه الوحدة الهندسية     يمثل اه حرآ اتج

ة    نالحظ اتجاه    "ج٣٧٣شكل  "وفي    وسط الجامات،  اآلدميةورؤوس الوحدات    الوحدات الزخرفية النباتي
ى ( ىإل فل أعل داخلوأس ى ال اه )  وال ا اتج ة بينم ار(الوحدات الحيواني ى اليس ة باإلضافة) إل ى الحرآ  إل
ي  الع ة ف ات النباتي ية للتفريع يةكس وينأرض ا،  التك ي أم كل " ف ظ "د٣٧٣ش ات نالح ة االتجاه  المختلف

  ".األرابيسك"لحرآة الفروع النباتية المجردة لزخارف 
  
  اإليـــقـاع) ٨

ى   . اإلسالمية  ثاني قيمة جوهرية آامنة في فنون الحضارة         اإليقاعيعد   اع ويتجل  في الصياغات     اإليق
ة للف كيلية المختلف المين التش ام  اإلس دورها النظ ي تعكس ب دي والت ق األب جام والتواف اع واالنس  واإليق
  .حكم الكونواالستمرارية التي ت

د       أنآما  . اإليقاع متالزمتان تساعدان على تحقيق      التكرار والتنوع سمتان  ويمثل    وم التجري  ما يمثله مفه
ل              ا تمث ون، هي في مجموعه دا والحرآة من صياغات ونظم بنائية مختلفة تعكس جوهر الك  لنظام  تأآي

  ١١٢،١١٣)٢٠٠١زينهم،(  ."أ،ب٣٧٠/ب٣٦٩شكل " المستمر الالنهائي اإليقاع
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احثين   ض الب ذآر بع اع أن"وي ي الاإليق ن  ف الميف ه اإلس س تحكم ي أس ق رياض ية ومنط "  هندس
(Critchlow, 1999)152   اء   جانب إلىساعدت الشبكيات المتنوعة التي تحكم تنظيم الوحدات الزخرفية وبن

نظم              إلىضافة  باإلالعمل الفني    وع في ال ى تحقيق تن ة  االتزان والوحدة، عل دالكريم،   (. اإليقاعي    ٤٦) ١٩٨٥عب
اع  أنوحيث   ر  اإليق ة، وان        يعب د      عن الحرآ م الخط يع ر عن             أه ى التعبي ادرة عل  العناصر التشكيلية الق
ة رزاز، (. الحرآ قر، (  ٥٦)١٩٨٤ال نظم    ١٠١) ٢٠٠٣الص م ال ان معظ ةف ن اإليقاعي ي الف المي ف ي اإلس وم ف  تق
وع الوحدات       باإلضافة.  الخطوط المختلفة من مستقيم ومنحني وغيرها      أشكال على تنوع    األساس ى تن  إل

د   . زخرفية وتعدد المساحات في توزيعها وتنوعها، وتنوع وتباين المالمس والقيم اللونية          ال اع ويعتم  اإليق
ا ة  أيض نظم التكراري وع ال ى تن ادل( عل التكرار المتب ات )آ ائية، والعالق اس  (اإلنش ل والتم آالتماث

ا من اتجاهات          ) والتراآب والتضافر  رات      وأوضاع بما يتضمنه آل منهم ة وفت ة     أو مختلف  فواصل زمني
  . متنوعة

ة والعناصر الهندسية األخرى             اإلسالمية وعليه، فقد مزج الفنان في الحضارة          ابين الخطوط المنحني  م
ة من                            ة مستمرة نابع ة ذاتي ال في حرآ ذه األعم ا اظهر ه ية، مم تقيمة واألشكال الهندس آالخطوط المس

دة   ها في حرية في عدة اتجاهات في تشكيالت زخرف        ها وانسياب تمايل ة معق ده، (. ي ة،    (١٠٥)١٩٩٢عب  )١٩٩٠عطي
١١  

ة                ا اللوني ة وقيمه داتها الزخرفي والتكوينات الزخرفية اإلسالمية في تفاعل خطوطها ومساحاتها ووح
ة ونظم          )على اختالفها وتنوعها وتباينها   ( ائية ، وبما تمثله من نظم تكراري ة ومتنوعة، تعكس       إنش  مختلف

  .  اللونيةواإليقاعاتالخطية  اإليقاعات وصورا متنوعة من أنواعا
ق    ارة يتحق ال العم ي مج اعفف ة    اإليق وع بعض العناصر المعماري الل تن ن خ ة  م ا الزخرفي وتكراره

دة ود  آاألعم اب والعق واس( والقب تالف  ) األق ى اخ اعل ي  أنواعه ا ف كل " آم ظ  " ٣٧٤ش ث نالح حي
ا بعض العناصر الزخرفي     ة قوامه ة المتنوع ياغات الزخرفي ن الص ة م ة مجموع دةة المعماري  آاألعم

وع في                      . والعقود المختلفة  ك من خالل التن ة متنوعة وذل ات خطي ا تعكس عالق والعناصر المعمارية هن
ا ضمن مساحات                  أشكالصياغة   ة توزيعه ذه العناصر، وآيفي ة له تقيمة المكون ة والمس  الخطوط المنحني

  . خطية متجانسةإيقاعاتالبناء وفق نظم تكرارية متنوعة ما يحقق 
اع وقد يظهر     ة الواحدة          اإليق ة المتنوعة     أو في الوحدة الزخرفي ات الزخرفي ا في   .  من خالل التكوين آم

ا       " ٣٧٥شكل   "، ففي    "٣٥٥/٣٧٠/٣٧٣شكل   "و" ٣٧٥شكل  " ا خطي ان إيقاع ان الزخرفي ل التكوين يمث
حدة  وحدة روزيت وو    (غير منتظم، وذلك من خالل تكرار متبادل لوحدتين مختلفتين في اللون والشكل             

وان  التوزيع الجيد أن إلى   باإلضافة ")أرابيسك"زخرفية مرآبة    ى تحقيق      لألل وني ساعد عل اين الل  والتب
ل   .  لونية في التكوين   إيقاعات ى              " أ٣٧٦شكل   "ويمث ان عل ان قائم ان زخرفي ا لتكوين ا منتظم ا خطي إيقاع

ابع ل     ) األعلىفي  (نظم تكرارية مختلفة، حيث نالحظ       ة واحدة تتخذ      التكرار المتساقط المتت وحدة زخرفي
ين وتحوي وسطها زخارف مجردة من               وين مستويات       أيضا نالحظ   . "األرابيسك "شكل المع  في التك

وع في الملمس      األعلىالحفر المختلفة في     ا يحقق تن اع  مم ا  .  الخطي واإليق شكل  "و" ب٣٧٦شكل  "أم
نالحظ  "ب٣٦٩ ل    أن ف وين الزخرفي يمث اع  التك اقص في آ   إيق د ومتن اه  ن واحد  خطي متزاي  حسب اتج

ة من          .  والمتشابك ه التكرار الشعاعي المتوالي    قوام الرؤية، ) ١٢(يتوسط التكوين وحدة روزيت زخرفي
دة  ة محاطة بوح ق النجمي"بتل د أوضلعا ) ٢٤(ذي " الطب دة، وق ذه أخذت آن ار األضلع ه ي االنتش  ف

والتي  ) بق نجمي في آل صف         ط١٢( النجمية المختلفة    األطباقوالتوالد والتشابك مكونة مجموعة من      
دة روزيت متنوعة         أجزاءتحصر فيما بينها    ق نجمي بوح ة، ويحيط آل طب  ومساحات وفراغات مختلف

ـ  األجزاء آما وقد ُشغلت جميع     ة ل ين الخطوط      " لطبق النجمي  " المكون ع المساحات المحصورة ب وجمي
وع في ن      . وروزيت" أرابيسك"المتشابكة بوحدات نباتية مجردة      ذا التن اين     وأوضاع ظم   ه رار والتب  التك

وع في الملمس              اع في الوحدات والمساحات حقق تن وين،        واإليق ى    باإلضافة  الخطي في التك اع  إل  اإليق
  . اللوني الناتج عن التوزيع الجيد للمجموعات اللونية المتباينة

ة في   اإليقاعويظهر   واس األ أيضا من خالل تنوع العناصر المعمارية المحيطة بالقبة والمتمثل ا زاد  ق  مم
ام   وين الع ة للتك ة الجمالي ن القيم ل  . م كل "ويمث كل "و" أ،ب٣٧٧ش ، "٣٧١/أ،ب٢٨٥/٣٢٤/٣٢٩ش

م ة قائمة زخرفياتتكوين ى نظ اع عل راإليق مك وصياغة  .  الخطي الح ي س اين ف وع والتب نالحظ التن
رو     ل الف ي تمث ة الت ة واللولبي ة والحلزوني وط المنحني ة للخط ة المختلف ات الحرآ انع واتجاه ، واألغص

وع       واألوراق من الفروع    أرضيةوالمصاغة فوق    ذا التن  والزهور الدقيقة القريبة من الشكل الطبيعي، ه
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ة        وإيقاعاتوالتباين داخل التكوين ساعد على تحقيق قيم ملمسية          ة عالي ا  .  خطية حرة ذات قيمة جمالي آم
ة حيث نالحظ تطبيق المساحات       وتنوعا وتباينا في المساحات اللو   حرًاإيقاعا" ب٣٧٧شكل   "ُيظهر ني

اردة           ة           باإلضافة اللونية الفاتحة والساخنة فوق المساحات اللونية الداآنة الب يم اللوني ا مع الق ى تجاوره  إل
  .  قيمة جمالية عاليةاآسبها مما األخرى

  
ن       اإليقاع من أخرىوقد ابتكر الفنان في الحضارة اإلسالمية صورا        دة في مجال الف ة رائ د تجرب  تع

ن المخطوطات، وهي آسر حاجز                 عناصر   وإضافة  المخطوطة    أو الصورة    إطار خاصة في مجال ف
ود        )  مساحة جديدة  أوالخروج إلى فراغ    (والفنان في ذلك    . آتابية مختلفة  ى آسر الجم ة ويسعى إل . الرتاب

نهم،   ( ة  آلخر   واالنتقال من مسار خطي   ٤٢)٢٠٠١زي وع من     ألخرى  ومن فترة زمني ا يحقق ن اع اإلي مم  ق
وين الفني    أوالحر داخل العمل      ك في       .  التك ان        " ٣٧٨شكل   "ويظهر ذل ان الزخرفي حيث ُيظهر التكوين

ة  الشبكيات الهندسية والوحدات        ،قدرة الفنان على التنويع والتوزيع الجيد لكل من         ا  اآلدمي  وفق ( وغيره
ول           انون المنظور الل ة وق رار المختلف ة     ) بينظم التك ة المتباين ه اللوني  والمحاور ، واالتجاهات    ومجموعات

األبواب  (األخرى  الكتل والمساحات والعناصر       تباين والنباتية و  اآلدميةللعناصر   بابيك     آ اني والش  والمب
وين            ) وغيرها ة للتك ا جمالي ا يحقق قيم ة مم اه الرؤي وين حسب اتج اع في التك وني   (آاإليق ) الخطي والل

بعض           إطار ز  آما يظهر التكوينان آيفية آسر حاج      . واالتزان والوحدة   المخطوطة من خالل الخروج ب
وي من البيت              ين   (العناصر إلى الفراغ خارج التكوين، آالجزء العل ى اليم درج والجزء    ) إل امي وال  األم

ا يحقق              أدىهذا الخروج   ). إلى اليسار (من البيت والنباتات     د وآخر مم ين بع ة ب ال مسار الرؤي ى انتق  إل
 .  لجمالية للعمل الفني ويرفع القيمة االبصري اإليقاعنوع من 

  
  االتـــــزان) ٩

ة من     استطاع الفنان في مختلف مجاالت فنون الحضارة اإلسالمية تحقيق         وازن     أنواع مختلف  في    الت
ة آالوحدة   العمل الفني معتمدا    اع على بعض القيم الجمالي وع في    واإليق ام  أشكال  والتناسب، والتن  وأحج

وان ومالمس   ا،     العناصر التشكيلية من خ   وأل د له ع الجي ى بعض    باإلضافةالل التوزي اده عل ى اعتم  إل
  ١٠٠،١٠١)٢٠٠٣يسري، (.  آالتماثلاإلنشائيةالنظم التكرارية و 

ل الجزئي     المحوري  واالتزان  ) التام-الكلي( المتماثل    المحوري االتزانهناك   ذان  ) التقريبي (المتماث والل
ان في معظم صياغاته وتكوينات             ة  غالبا ما استثمرهما الفن ل   . ه الزخرفي شكل  "و" أ،ب٣٧٩شكل   "ويمث

ىأ٣٧٦/ب٣٤١ ي "اعل ل الكل زان المتماث ورين    االت الل مح ن خ يم ي أفق ابق   وراس ظ تط ث نالح حي
ارا    وأسفل أعلى (األربعةالوحدات الزخرفية داخل التكوين والتكوين آكل من الجهات          ا ويس ا  ). ، يمين أم

ي، ففي        في "ب٣٧٧/ج،د٣٢٧/ب٣١٧/ب٢٨٤/٣٠٧شكل  "و" أ٣٨٠شكل  " مثل االتزان المتماثل الجزئ
 من خالل محور     الوحدات الزخرفية داخل التكوين    ماثلنالحظ في التكوينين الزخرفيين ت    " أ٣٨٠شكل  "

ين        راسي فقط  ارا   ( والتكوين آكل من جهت ا ويس ع متوافق            ). يمين وع وتوزي ابقة تن ات الس تعكس التكوين
ة    يم اللوني س والق دات والمالم نظم والوح ن ال ل م دة    لك ة آالوح ة مختلف يم جمالي ق ق ا يحق ة مم  المتباين

ان في الحضارة         . واإليقاع والتناسب باإلضافة إلى االتزان     زان     اإلسالمية آذلك استطاع الفن  تحقيق االت
وع        باإلضافة ،  اإلشعاعية  والذي يعكس النظم     "ب٣٧٦/ب٣٦٩شكل  "المرآزي   ى تحقيق ن  هو   آخر  إل

ل، و من خالل         ميتأآداالتزان غير المتماثل والذي   وين آك ة في التك ن خالل تتبع وتوازن مسار الرؤي
ا            وان تفاعل العناصر والوحدات الزخرفية المتنوعة والمساحات المحصورة بينه د      واألل ع جي  وفق توزي

ة     أوضاعومتوافق، ومن خالل     ك في بعض         ١٤٣)١٩٨٧السيد،   (.  وطبيعة نظم التكرار المختلف   ويظهر ذل
ة وف  ات الزخرفي ات  التكوين ن تصوير المخطوط ال ف كل "ي مج ي . "٣٧٨/أ،ب٢٨٥/٣٢٤/٣٢٩ش فف

ذي ساعد                        ام وال وين الع م التك ذي يحك ولبي ال انون المنظور الل ى ق زان إل مجال المخطوطات يرجع االت
ق    دا وف ا جي ة توزيع ة المختلف دات الزخرفي ع الوح ى توزي اعل ا  أحجامه ة حسب م ا المختلف  وتكراراته

يم           باإلضافة،  "٣٣٨/٣٧١/٣٨٨شكل  "يقتضيه التكوين    ة والق يم اللوني  إلى التوزيع الجيد للمساحات والق
  .  اآلخر يطغى احدها على أنالملمسية بحيث تتفاعل جميعها مع بعضها البعض دون 

  
ق           وقد استطاع الفنان     اده أيضًا تحقيق االتزان في العمل الفني من منطل ى المحاور الرأسية       اعتم  عل

ة يم تكوين واألفقي ي تقس ه  ف ي       ات ا ف ق آم ب ومتواف كل متناس ا بش ة وتوزيعه احات مختلف دة مس ى ع إل
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ا توصل             . "٣٠٥/ب٣٦٨شكل" ان وفق م ا استطاع الفن ه آم ه         إلي ة في معظم مجاالت ول ابتكاري  من حل
 العمل    من خالل   فاخرالثمين و بالالستمتاع  عقيدته وميله ل  الفنية، تحقيق نوع من المواءمة والتوازن بين        

ى  لعل ىات الرخيصة  الخامتحوي ار  إل ال ابتك بيل المث ى س ة، عل لوبثمين ي خاص ُيعرف أس  زخرف
ا بخامات الخشب والبالطات                    اب وغيره بالبريق المعدني، وزخرفة جدران المساجد والمحاريب والقب

ي،  (. "أ٣٣٩/٣٦٩/أ٢٩٥/٣٠١/٣١٨شكل  " زخرفية متنوعة    أساليبالخزفية والجص وغيرها وفق      عفيف
٥٨)١٩٩٧   

  
  ـدةالوحــ) ١٠

ه ومظاهره   -الوحدة هي السمة الرئيسية التي تميز بها الفن اإلسالمي         ى آل من    - بمختلف ميادين  عل
م األخرى ون األم المي . فن ن اإلس دة الف د بلغت وح ة وق دة اللغ ن وح خ م ع وارس ة أوس امي، (.  مكان الش

٤٣)١٩٩٠  
ا تخطت عامل       ان "والوحدة في الحضارة اإلسالمية هي صفة في جوهره م " المك ا    فل ا ويفرقه ؤثر به  ي

ة      " الزمان"بعد المسافات وامتدادها بين األقاليم، آما تخطت عامل          . فلم يؤثر بها تعاقب العصور المختلف
ا     ها وطرزه وع مدارس تالف وتن م اخ ولها رغ ي أص ابهة ف المية متش الفنون اإلس ن  . ف ز الف ا ويتمي آم

ة إل   ه الزخرفي ه ووحدات ف تكوينات ي مختل ر ف وع آبي ين  اإلسالمي بتن اد عمل ا إيج ذر معه ة يتع ى درج
 المعدن وغيره، ومع ذلك، نجد انه يتميز بوحدة فنية          أو النسيج   أومتماثلين في مجال فني واحد آالخزف       
وهر    ر والج ي المظه ة ف بغ خاص اليم     تص ع األق ي جمي ة ف ة المختلف ا الفني  انتاجاته

كل " ـ ٣٥٣/أ٣٣٧( -)٣٣٢/٣٨٦/٣٨٩( -)٣٧٠/٣٨٤/٣٨٨/ج٣٣٠(ش -)٣٣٨/٣٨٣(-)ج،د،ه
  ٢٤)٢٠٠٠الطايش، (. )"٣٦٢/٣٦٩/٤٠٨-)٣٦٠/٣٦٥/٣٧٠(-)٣٧١/أ،ب٣٥٦(
  

ى   فية هي المحرك والباعث الرئيسي عل ة وفلس اهيم فكري يم ومف ن ق ه م ا تحمل ة بم دة الديني د العقي وتع
ن اإلسالمي     ذآر  . تشكيل وبناء وحدة الف دة       ": ♦♦"بهنسي "وي ن اإلسالمي، هي نتيجة لوح أن وحدة الف

بهنسي،  (. " الذي يشكل آخر مرحلة من مراحل تطور الفن منذ الحضارة المصرية القديمة            جذور هذا الفن  
  . التي ذآرناها سابقااألساسية في المحاور اإلسالمي   وتتمثل وحدة الجذور للفن ٧٧)١٩٨٦

ن        . وللوحدة في الحضارة اإلسالمية مظاهر ودالالت آثيرة ومتعددة        فإذا ما نظرنا إلى الفن اإلسالمي آف
ى          اإلحساسماعي نالحظ أن جنوح الفنان الدائم نحو        ج ة والمشارآة، واتجاهه إل  بالشمول والوحدة الكلي

  ٤٩) ٢٠٠١زينهم،(. ، يعد أهم المظاهر التي تعكس وحدة الفن اإلسالميآهوية واحدةالعمل الجماعي 
  

ه وأبع                    ه مقومات ان حضاري ل ن اإلسالمي آكي ة   ومن المفهوم العام والشامل عن وحدة الف اده الفكري
والدينية والثقافية واالجتماعية، وعصوره المختلفة، ومجاالته الفنية المختلفة، نتجه إلى المفهوم الخاص             

  .عن الوحدة، وهو وحدة العمل الفني في فنون الحضارة اإلسالمية
وع العناصر الزخرفي      .  بان هناك وحدة في العنصر الزخرفي      اإلسالمييتميز الفن    ة، فعلى الرغم من تن

وانه ال يوجد نوع واحد من الزخرفة لنوع واحد من المباني، وان آل عنصر هو جزء مستقل من شكل                   
الي طح، إجم ادئ  أن إال للس ة ومب يم ديني اك ق دة الصياغة  وأسس هن ق وح ى تحقي اعدت عل ة س  جمالي

  ١٦)١٩٩٤سليم، ( ٥٩،٦٠)١٩٩٨فراج، (.  الوحدة الزخرفية في معظم التكوينات الزخرفيةأوالتشكيلية للعنصر 
دات          ن الوح ة م واع مختلف ين أن ع ب ى الجم ة عل ه العالي المية بقدرت ارة اإلس ي الحض ان ف ز الفن ويتمي

ة               . الزخرفية في المساحة الواحدة    ة هي وحدة آامل وآل وحدة من الوحدات الزخرفية داخل مساحة معين
ة الت   دات الزخرفي ائر الوح ع س ة م ت، هي متكامل ي ذات الوق ا، وف ي ذاته ة ف احة الكلي ا المس ي تجمعه

ة للعمل                   . للعمل وتعمل المساحات بما فيها من أجزاء بشكل عام بتناسق وتناغم مما يحدث وحدة فنية آلي
ارة وخزف             . الفني ويكتسب قيمة جمالية عالية     وينطبق ذلك على مجاالت الفن اإلسالمي عموما من عم

 صورة تشكل     أو نجد أن آل صفحة         فمثال في مجال تصوير المخطوطات،       . ونسيج وتصوير وغيرها  
كيلية، إال أن         رها التش ا وعناص ل خطوطه الل تفاع ن خ ذاتها م ة ب ة قائم دة فني ة وح ل المخطوط داخ

                                                 
 الفني عمارة وتشكيال، والفن اإلبداعباحث ومفكر حضاري عربي اشتهر بموضوعاته عن الفن والعمارة االسمية وجمالية ": عفيف بهنسي" ♦♦

.  التاريخ والثقافة اإلسالمية باستانبولأبحاث مجلس   ويرأس في جامعة دمشق     أستاذ.  والحداثة واألصالةوالعمارة في العالم باإلضافة إلى التراث       
(http://www.furat.com)  
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ن خالل موضوع   ة م ة متكامل دة فني ذه الصور يعكس وح وع ه اريخي أو شخصية أومجم  أو حدث ت
  ٩٩)١٩٨٤األلفي، (. احتفال

  
ارب    إحداث  من خالل  األحيان  الوحدة تتحقق في آثير من  أنآذلك، وحيث    وع من التق ابه  أو ن  التش

ي،                  أو ين مختلف عناصر العمل الفن يادة ب وع       ١٦)١٩٩٤سليم،   ( التكرار بدرجة من الس ان التفاعل والتن  ف
ة، وفق                 والتداخل في الخطوط والوحدات الزخرفية والمساحات المشغولة والفراغات واتجاهات الحرآ

ى            باإلضافةمختلفة،   إنشائيةنظم تكرارية وعالقات     ة يساعد عل  إلى االنعكاسات القائمة بين القيم الجمالي
  . تحقيق وحدة متكاملة في العمل الفني

ا           أن التوحيد المتمثل في     مبدأ ما تعكسه العقيدة اإلسالمية من       أنآما    اهللا الخالق هو مرآز آل شيء، وم
سه الحرآة في معظم التكوينات الفنية من  تعكسه النظم التكرارية الشعاعية من انتشار مرآزي، وما تعك    

 هي   اإلسالمي واحدة في الفن     أساسيةمسار زمني ينطلق غالبا من نقطة مرآزية، يمثل في الحقيقة سمة            
ة" ي " المرآزي ل الفن ي العم دة ف ق الوح ة تحقي ي عملي ا ف ورا هام د مح ي تع اهين،(. والت  ٦٦)٢٠٠٣ش
ن      آما وتش   ٤٨)٢٠٠١زينهم،( ى       إلسالمي امل الوحدة في الف وان فعل ة واألل اليب الفني  وحدة الخامات واألس

ة      يالرغم من تنوعها فهي تعكس طابعا فنيا ولونيا واحدا لفنون الحضارة اإلسالمية    ى قيم دوره عل د ب ؤآ
ن    ي الف ة ف الميهام ي اإلس الة وه ي   ، األص ا ف ك جلي ر ذل كل " ويظه كل "و" ب٣٨٠ش ش

  . "٣٩٥/٣٩١/٣٨٥/٣٦٩/٣٦٨/٣٦٢/ب٤٠٨/٣٩٦
  

  اللــون ومدلوالتـه الرمزيـة )١١
وان         .التنوع والدرجة العالية من الغنى اللوني سمة مميزة للفن اإلسالمي         يعد   ان األل د استخدم الفن  وق

ة                       ات المعدني يد والكربون ط بعض االآاس وان المستخرجة من خل ذات المصادر الطبيعية إلى جانب األل
ار الصاألحجاروسحق بعض  ور وابتك ى ظه ة، حت ة الكريم ي تثبيت  .بغات الكيميائي تخدم ف ان يس وآ

ب       ر الش حوق حج امض أو مس ون الح دي أو الليم ر الهن ابس أو التم ان الي ر الرم وان قش ي، ( .األل فرغل
١٦٧،١٦٨)١٩٩٠   

دة             ة من خالل ع ه وتشكيالته الزخرفي وان في معظم مجاالت تناول الفنان في العصر اإلسالمي األل
وان     تمل تش مجموعات لونية مختلفة ومتنوعة     في الغالب على األلوان األساسية آألوان نقية وغنية، واألل

ة، و ة الثانوي ابية  - أخرىدرجات لوني ايير رياضية وحس ة ضمن مع وان المختلف زج األل  ناتجة عن م
  ١٠١)١٩٩٥أبو الرب، (. ضافة إلى اللونين األبيض واألسود باإل-مدروسة

اليبه            -إلسالميوعلى الرغم من أن استخدام األلوان في الفن ا         ه واستخداماته وأس دد مجاالت من خالل تع
ة، إال أن         -الفنية ل  ه غالبا ما يؤدي وظيفة جمالي ة       يمث ا دالالت رمزي ا      وسمات    أحيان زة عكست طابع ممي

ون الحضارات األخرى           اقي فن ي،   ( .خاصا ميزه عن ب ا             ١٠٥)١٩٨٤األلف وان التي تناوله م األل ل أه    وتتمث
  :حضارة اإلسالمية في آل منالفنان في معظم فنون ال

  اللون األسود)أ
ون     دخان ( من السناج      األسود يستخرج الل اتج من دهن       ) ال ان الن بلح      أو األلب واة ال ان     أو ن  زيت الكت

دالعزيز،  (.  الصمغ بإضافة  بقم       وأيضا  ٥٣،٥٤،٥٧ )٢٠٠٢عب وط وشجر ال ان ولحاء خشب البل  من قشر الرم
 في  األسود وقد يعكس اللون   . إليها الحمض   إضافةة الحديد بعد    من براد  وأحيانا. األسود والتوت   األحمر
انبعض  يج- األحي ال النس ي مج ة الطبيعي آصوف - خاصة ف ون الخام ام ل وداءاألغن ال الس  . والجم

   استخدم الفنان اللون األسود غالبا في تحديد الخطوط       ٢٢٧) ١٩٩٧،  )ع.ث.ت.ع.م(أبو الفتوح ( ١٦٨)١٩٩٠فرغلي،  (
ة للوح ا   الخارجي ات وغيره ة وآتاب ة وحيواني ن نباتي ة م ة المختلف كل "دات الزخرفي ت، (  ."٣٤١ش بهج

د،   ( ١٧)٢٠٠٣   األزرق لتحديد األشكالأو يضع إطارا رقيقا من اللون األسود      أحياناوآان      ٤٠ )١٩٨٢دايمان
ه  ة   يلي ة الداخلي ن الجه ر م ارا احم قر، (. إط ون      ١٠٢) ٢٠٠٣الص تخدم الل ذلك اس ودآ ياألس ة  ف  زخرف

وق األرضية البيضاء   خاصة آالعناصر الكتابية   "أ٣٧٠/أ٣٦٩شكل  "الوحدات المختلفة     )١٩٨٩عالم،  ( . ف
نفس    ويرمز إلى الحزن والبالء والظالم األبدي      األسودواللون   ٩٥ ى ال ارة إل ذنب  األم ان  .  بالسوء وال وآ

ات    األسود  اللون  أند  ويعتق ٩٤) ١٩٩٥أبو الرب،   (.  يرمز لشعار دولة العباسيين    األسوداللون   ان يرمز لثب  آ
  ٦٧)١٩٩٧عفيفي، ( .العقيدة
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   اللون األبيض)ب
ون  تخرج الل يضيس ن ااألب ع يداج بسإل م يم دالعزيز، (. الصمغ العرب ون  ٦٤ )٢٠٠٢عب د يعكس الل وق

يض ا األب ة  أحيان االت الفني ي بعض المج بية ( ف غوالت الخش يج ومش ارة ونس ن عم ي ) م ون الطبيع الل
ا        للخامات الم  ام والصوف والصدف وغيره وح   (. ستخدمة آالرخ و الفت ويستخدم     ٢٢٨) ١٩٩٧،  )ع.ث.ت.ع.م(أب

ون  يضالل ة           األب ال زخرف ي مج ة ف ة خاص ات الزخرفي م التكوين ي معظ ة ف ية أو خلفي ا آأرض  غالب
ة  ي الخزفي كل "البالطات واألوان كل "و" أ٣٨١ش ي بعض ، "ب٣١٨ش ارف ف د الزخ الوتحدي  األعم

ى الصفرة        واألبيض  األبيض ويستخدم  . ين العمائم وفي تلو الفنية   ل إل وين وجوه         أو المائ وردي في تل  ال
دي ة العناصر وأي كل  "اآلدمي كل "و" ب٣٨١ش الم، (. "ب٣٢٨ش ور       ٧٣)١٩٩٨ع ز للن ون يرم و ل وه

ة      . والطهارة والسالم والفرح   ون الرحم تخلص            . وهو لون المالئكة ول ى ال ة عل ا للدالل ا يستخدم أحيان آم
      ٩٦)١٩٩٥أبو الرب، ( . يرمز لشعار دولة األموييناألبيضوآان اللون  .الذنوبمن 

  
  اللون األحمر) ج

ون   ريستخرج الل ات األحم ادًة من جذور نب وة" ع يا♦♦المنتشرة في األناضول♦"الف  . وأواسط آس
وح  (١١١)٢٠٠٠الطايش،  ( ات العل  أيضا آما يستخرج      ٢٢٥) ١٩٩٧،  )ع.ث.ت.ع.م(أبو الفت  زهر يق والبنجر و   من نب

ون     ". آمباجي"شقائق النعمان، ونوع من الخشب يعرف باسم         ادة باسم      األحمر وُيعرف الل " دوغي " ع
 من بعض المصادر       أيضا  األحمر ويستخرج     ٥٩ )٢٠٠٢عبدالعزيز،  ( ١٦٨)١٩٩٠فرغلي،  (. في اللغة الفارسية  

ران     األحمر فمن الحيوانات نحصل على      ،األخرى ي،  (.  الداآن من دم الثي ومن الحشرات     ١٦٨)١٩٩٠فرغل
دا  ألفاحشرة القرمز وتعطي آل خمسين و من دودة القز     األحمرنحصل على     من هذه الحشرة رطال واح

ون   ن الل رم ون  . األحم ون الل ا ويتك رآم ا األحم ن أيض يد م دأآس د، (.  الحدي ن وي    ٢٣٩)١٩٨٢دايمان مك
ز،   من صبغة حش   األحمرالحصول على درجات عديدة من اللون       وة (و) القرمز (صبغة  فبرة القرم ) الف

ون            ى الل اتح    األحمر مع حمض الكبريتيك نحصل عل وردي ( الف رة أخرى ودرجات  ) ال ا يمكن   .  آثي آم
 بصبغة   أوبمزج صبغة حشرة القرمز بثاني آرومات البوتاسيوم        ) األرجواني(الحصول على البنفسجي    

ات  ن نب اء م ة"زرق وح( ".النيل و الفت ي، ( ٢٢٦) ١٩٩٧، )ع.ث.ت.ع.م(أب ي   ١٦٨)١٩٩٠فرغل ان ف ر الفن د ابتك وق
ـ   "  المرجاني  األحمر"الحضارة اإلسالمية في العصر العثماني لونًا احمرًا جديدًا هو            األحمر "وُيعرف ب

معي مع   (sealing wax-red)" الش ون الش ه ل ي لون به ف ث يش ر حي الختم األحم اص ب كل ".   الخ ش
ة،( )Petsopoulos, 1982(93 " ب٣٢٤ الم، ( ٣٦)٢٠٠١ خليف ل، ( ٣٥٢)١٩٨٩ع ون    ١٧١) ١٩٩٦آون تخدم الل ويس

ر اني   األحم وآي والعثم ي العصرين الممل جاد وخاصة ف ا آأرضية للس كل " غالب كل "و" ج٣٨١ش ش
ل،   (. "ب،د٣١٣/٣٢٧  وفي بعض األحيان للتعبير "ب٣٤١شكل  "في تلوين الزخارف    و    ١٧٦) ١٩٩٦آون

ة       ٣٦)٢٠٠٥حسن،   ( .عن ثمار األشجار    واستخدم أحيانا أخرى في تحديد بعض العناصر الزخرفية الكتابي
رب،    (. خاصة الكتابات المذهبة، وفي تحديد بعض العناصر اآلدمية في مجال تصوير المخطوطات                و ال أب

اء    في الشعر الفارسي لون      األحمرويمثل اللون      ٣)١٩٩٥ ه              دم ا ان وا في سبيل اهللا، آم ذين قتل الشهداء ال
   ٩٠)١٩٩٥أبو الرب، (. يرمز للقوة والحيوية والشباب وغروب الشمس وضبيدل على الغ

  
  اللون األصفر) د

ا يستخرج من جذور     آ. ثمار شجيرات صغيرة    آ  من مصادر نباتية عديدة    األصفريستخرج اللون    م
رُآم     ون       ). الُعصُفر (نبات الُك ى الل الي بمزج             األصفر ونحصل عل ون البرتق الي ودرجات من الل  البرتق

وة"ة صبغ رآم أو" الف ع الك اء م ة أو الحن نديان أشجارمن و الكرم وطأو الس ا.  البل  الباهت األصفر أم
د  ن اح تخرج م واعفيس ق أن ات العلي ي نب تخرج اإليران ا يس ات األصفر، بينم ن نب  الزاهي المضيء م
ـ رف ب ر يع ايق"مزه ران ، أو (Larkspar)" الع ات الزعف رة نب ن زه تخرج . م ور أيضاويس ن قش  م

ا مان والتي تعطي لونًا اصفرًا مائًال إلى اللون البني،  الر ى الخضرة فيستخرج من      األصفر  أم ل إل  المائ
  ١١١)٢٠٠٠الطايش،  (٢٢٦،٢٢٧) ١٩٩٧، )ع.ث.ت.ع.م( الفتوحأبو(. المواد الفطرية لشجرة التوت

                                                 
اه    ": الفوة" ♦ اني معن راء تستخدم في الصباغة       ". األحمر "لفظ يون ات ذو عروق حم وح  (. وهو نب و الفت :  عن ٢٢٥) ١٩٩٧، )ع.ث.ت.ع.م(أب
  ٥٤) ١٩٦٥العنبي، (

 ٢٢٣) ١٩٩٧، )ع.ث.ت.ع.م(بو الفتوحأ(". المشرق"لفظ يوناني معناه : األناضول ♦♦



 ١٦٢

ون و تخلص الل ةاألصفريس ن مصادر حيواني رارة ( أيضا م ون . )الم تخدم الل ي تلاألصفرويس وين  ف
  . "أ٣٨١شكل " آخلفيات في التكوين وأحيانا والثياب "أ٣٣٧/٣٤١شكل "الوحدات الزخرفية المختلفة 

ون               األصفرويرمز اللون    درون الل ان سالطين المماليك يق ون      األصفر  للنور وهو وقد آ و ل  األرض فه
    ١٦٧،١٦٨)١٩٩٠فرغلي، ( .آما انه يدل على الحسد والغيرة. التي تمثل مرآز الحياة

  
  اللون األزرق)هـ

ون  تخرج الل ن األزرقيس ات أوراق م ة" نب افة (Indigo)" النيل اء بإض ك أو الم امض الكبريتي  ح
الزورد        أيضاويستخرج   ١١١)٢٠٠٠الطايش،  ( .مسحوق حجر الشب  و ون ازرق    ( من مسحوق حجر ال ذو ل

اتح  ماويأوف ات     ) ازرق س ن آبريت ذلك م يض، وآ زالل الب زج ب ر ويم ن الحج ث يطح اس، حي  .النح
 الفاتح والداآن غالبا في      األزرقويستخدم اللون      ٢٢٨،٢٢٥) ١٩٩٧،  )ع.ث.ت.ع.م( الفتوح أبو(  ٢٣٩)١٩٨٢دايماند،  (

وق        ة ف ي  بيضاء خاصة في مجال صناعة            أرضية تلوين الوحدات الزخرفي ة     األوان  والبالطات الخزفي
ام    كال واألحج ة األش ة المتنوع ات العثماني كل "آالبالط ال   . "أ٣٢٤/ب،ج٣١٨ش ي مج تخدم ف ا يس آم

ة        األحيانالصناعات الخزفية في بعض      ة المختلف ة للوحدات الزخرفي  خاصة  "٣٣٧/٣٥٥شكل  " آخلفي
زين جدران آل من مسجد                            ذي ي ابي الزخرفي ال ك في الشريط الكت ة  "الكنارات الكتابية، ويظهر ذل قب

رب،     (". ابن طولون "وجامع  " ٣٨٢شكل  " "الصخرة و ال ل ( ٤)١٩٩٥أب ي،   ( ١٧٠)١٩٩٦،  آون  ١٤٧،١٧٥)١٩٨٤األلف
وق أرضية بيضاء                    واستخدم األزرق   و ة ف ي الخزفي بعض األوان ة ل وين الوحدات الزخرفي األسود في تل

الخزف                  اللون وخاصة في العصر العباسي، ويعتقد أن هذا األسلوب يرجع إلى األسلوب الفني الخاص ب
اآ  ٢٩٠،٧٠)١٩٨٩عالم، ( .الصيني الم تخدم األزرق ال ماء  اس وين الس ي تل اه "٣٧١شكل "زوردي ف  ومي

رات ار والبحي ن، ح(. األنه ن و      ٣٦)٢٠٠٥س ون األزرق م وانالل ماء   األل ون يعكس الس و ل اردة، فه  الب
دل           وأيضا  ٣٦)٢٠٠٥حسن،  (. يرمز إلى الالنهائية  ووالماء،   ا ي وة، آم  للطهارة واليقين والثبات والبقاء والق

   ٩٢)١٩٩٥أبو الرب، (. على االمتداد
  
  اللون األخضر) و

، ومن مسحوق بعض     )الزنجار ( العنب، ومن خالت النحاس         آأوراقيستخرج من بعض النباتات     
ة ار الكريم ي، (. األحج دالعزيز، ( ١٦٨)١٩٩٠فرغل رب، ( ٦٩ )٢٠٠٢عب و ال ذلك ٩٣)١٩٩٥أب ون وآ ط الل ن خل  م

ة "األزرق اس     األزرقأو " النيل ات النح ن آبريت ر م ذي يحض اتح ال ون   الف ع الل فر م و(. األص  أب
وح  وين الزخارف   األخضر      ويستخدم اللون        ٢٢٨) ١٩٩٧،  )ع.ث.ت.ع.م(الفت ات  "٣٣٧شكل  "  في تل  والكتاب

اب  كل "والثي ا "ب٣٢٩/ب٣٣٢٨/ب٣١٨ش ة وأحيان غوالت الخزفي وين المش ي تل ة ف رب، ( .  آخلفي و ال أب
ه         ااأللوانيمثل اللون األخضر احد    و   ١٠٤ )١٩٨٩عالم،  (٤)١٩٩٥ ا ان ون يعكس السهول، آم و ل اردة، فه لب

ةي ى الالنهائي ز إل ن، ( .رم ن   ٣٦)٢٠٠٥حس ل م د آ يض األخضرويع وم  واألب د عم ان عن ان المحبب  اللون
عادة والسرور ى الس دالن عل ا    ي لمين، فهم د . المس زًا "وق اني رم ي العصر العثم لمون ف ره المس اعتب

د      ون ل          أهل للخلود، آما اعتق ان ل ه آ و ( ".واء الرسول    السنة ان وح أب  وهو  ٢٢٨) ١٩٩٧، )ع.ث.ت.ع.م( الفت
ون  اة،ل ل والحي ى األم ز إل انو يرم ة واالطمئن ة واألبدي دين اإلسالمي والجن ى ال رب، ( .ال و ال   ٩٣)١٩٩٥أب

  ٧٦،٨٢)٢٠٠١النصف اآلخر، (
  
   اللون البني) ز

داآن من لحاء خشب               . يستخرج من قشور خشب الجوز       وط   وتستخرج درجات البني ال  من   أوالبل
وط   ا  .♦عفص البل رة فمن خالل صبغة   أم ي الضارب للحم وة" البن اء أو" الف ي  . من الحن ويعكس البن

وح  أبو(.  اللون الطبيعي للخامة آما في صوف الجمال والخراف        أحيانا يستخدم     ٢٢٧) ١٩٩٧،  )ع.ث.ت.ع.م( الفت
ة اللون البني غالبا في تلوين العناصر      اد و "ب٣٤٢/٣٧١شكل  " اآلدمي ور    أجس ات وريش الطي  الحيوان

اة           أيضا ويمثل اللون البني     .  الثياب وبعض الزخارف   باإلضافة زًا للحي د مرآ ون األرض التي تع و  ( . ل أب
    ١٠٤ )١٩٨٩عالم، ( ٩٤)١٩٩٥الرب، 

  
                                                 

وه   أالعفص هو نتوء أو نبات طفيلي يظهر على شجر البلوط أو على نباتات أخرى بت : عفص البلوط  ♦ ئ ثير بعض الحشرات التي تسبب نم  وتهي
  ٩٦) ١٩٧٠، نظير. (واألصباغفيه بيضها، الذي يتخذ منه الحبر 
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   اللون البنفسجي) ح
واع من صدف األرجوان          ). األرجواني( باللون   أحياناعرف  ُي  ويمكن . ويستخلص عادة من أربعة أن

ه   ط        الحصول علي وة " من خالل خل اء         " الف بن والم  بمزج صبغة حشرة القرمز         أووعصير العنب والل
يوم   اني آرومات البوتاس ة" بصبغة أوبث ابقا " النيل ا س ا ذآرن وين بعض .آم  ويستخدم البنفسجي في تل

اب   ارف والثي ياتالزخ كل " واألرض ة     "ب٣٤٢/٣٢٨/ب٣٢٤ش ى الملكي جي إل ون البنفس ز الل ويرم
 ٢٢٨) ١٩٩٧، )ع.ث.ت.ع.م( الفتوحأبو( ٩٣،٩٤)١٩٩٥أبو الرب، (. ظمةوالع

  
  اللون الذهبي) ط

ة                و ال يشاهد في الطبيع ة فه ه يسلب العناصر             .اللون الذهبي لون خارق للطبيع ز بأن ون يتمي و ل  فه
ه الشديد      ثقلها ومادتها  ي،   ( . نتيجة جذب ة،   ( ٥٩)١٩٩٧عفيف ادة         ١١ )١٩٩٠عطي ذهبي ع ون ال  من   ويستخرج الل

ذهب دن ال ت  . مسحوق مع ات خاصة آالكبري ن ترآيب تخرج م ا يس زرنيخ األصفرآم ر وال ع األحم  م
اني في فسيفساء                . الزعفران ن اإلسالمي حيث آسيت رسوم المب ون بسخاء في الف ذا الل وقد استخدم ه
جد  ويالمس امع "األم ة" الج درجات متفاوت ي ب ذهبي والفض ن األزرق وال ددة م ألوان متع ن، (. ب حس

دالعزيز، ( ٣٦)٢٠٠٥ ن           ٤٦ )٢٠٠٢عب ك بف رف ذل احف وع زيين المص ة وت ي زخرف رة ف تخدم بكث ا اس آم
ذهيب" ن أو "/٣١٤شكل " "الت اري" ف انيين" الهلك د العثم دالعزيز،  (.عن ن ٣٨ )٢٠٠٢عب ة ف د أن بداي  ويعتق

ى العصر العباسي   ع إل ذهيب المصحف ترج الم، (. ت رب،  (٧٤ )١٩٨٩ع و ال ة  أيضو  ٣)١٩٩٥أب ي زخرف ا ف
ة           وأحيانا،  "أ٣٨٣شكل  "المخطوطات   وان المختلف ين درجة األل ربط ب ة بعض المخطوطات لل  في خلفي

ا يعطي  أثيرامم وآيت د الممل ي العه زات التصوير ف ذه من ممي د ه ا، وتع ا وفخم ا زاهي عالم، (.  زخرفي
ات             باإلضافة     ٣٠١) ١٩٨٩ ة آالكتاب ة الوحدات المختلف ن    ( إلى استخدامه في زخرف دود "ف د  " الِزِرن عن

ة        "أ٣٨٦شكل  " التي تزين األواني الزجاجية   ) العثمانيين شكل  "، وفي تحديد الوحدات الزخرفية المختلف
ي،   ( ."٣٠٨شكل   " المعدنية   واألواني "٣٢٦شكل  " ، وفي مجال المنسوجات   "ب٣٨٣ و   (١٤٧)١٩٨٤األلف أب
رب،    ة  (ة والسمو واألعاليلرفعرمز ل واللون الذهبي في جوهره وبريقه       ٦٤)١٩٩٥ال ات   )الجن  مكمن الغاي

ة               ٢٠٨ )١٩٩١بشاي وآخرون،   ( .في العقيدة اإلسالمية   ة والفخام ود والجالل والعظم ى الخل وهو لون يرمز إل
               ٩٤،٩٠)١٩٩٥أبو الرب، ( .وقوة النور

  
ون       الفنان في الحضارة اإلسالمية      أدركوقد   اعي لل وان استخدم   فالجانب االنطب ة    األل  إلحداث  الدافئ
ة    آما  .  العمق في بعض تكويناته الزخرفية     إلحداثالباردة  و ،البروز  عوضا عن     -استخدم الظالل اللوني

 لتحديد مناطق الظل آما في إبراز ثنايا المالبس وتجسيم العناصر           - اللون الداآن  أوالخلط باللون األسود    
  ٣٣،٣٤)١٩٩٥أبو الرب، ( ٢١)١٩٨٠األلفي، ( .اآلدمية والحيوانية

ات              وأدركآما    مفهوم التباين آقيمة جمالية حيث تعكس التكوينات الزخرفية اإلسالمية في معظمها عالق
يم             متباينة في اللون ناتجة عن تنوع واختالف المساحات اللونية في التكوين، وعن التباين في مجموع الق

ارد         فنالحظ تجاور المساحات اللونية   . ضاءاتإاللونية وقوة ما تعكسه من       ة، وتجاور الب  الفاتحة والداآن
ين الشكل   )األخضر مع األحمر،  األصفر مع البرتقالي ومع     األزرق(والساخن   ، والتداخالت اللونية ما ب

وان  بعض    وإدخال واألرضية،   دة    األل األبيض  المحاي ة وحدة المساحات             واألسود  آ ع من قيم ا يرف ، مم
  ". ج٣٨٣شكل "اللونية في التكوين 

ة             اإلسالمينان في العصر    آذلك، آان الف   ة المختلف درجات اللوني  ُيدِخل على معظم التكوينات عددا من ال
ة  الفنه الطابع الزخرفي، في معظم مجاالت    إلحداثوالمجموعات اللونية الخاصة     ز     . ي ا جاء تمي ومن هن

درجات  الفن اإلسالمي في العصور األولى بالميل الشديد الستخدام األلوان البراقة المختلفة والمتع            . ددة ال
ى تسعة وعشرين     " الجامع"ويذآر بعض المؤرخين أن ألوان الفسيفساء في المسجد األموي    قد بلغت إل

ًا) ٢٩( ًا مختلف ن، ( .لون رون، ( ٣٦)٢٠٠٥حس د وآخ تخدمها      ٦٢)١٩٩٢حمي ي اس ة الت ات اللوني ن المجموع وم
ن    ي الف ان ف الميالفن جي (، اإلس ود والبنفس ى خلفي ) األزرق واألس اء، عل فر األزرق(ة بيض  واألص

ر يض(و) واألخض فر األب ود واألص راء،  ) واألس ة حم ى خلفي ٍل عل جي(وآ روزي والبنفس و ) الفي
األحمر (و) األحمر والبرتقالي واألزرق  ( على بعض األواني الخزفية، و     )األزرق الكوبلتي والفيروزي  (

وني    ة   ) القاني واألزرق الداآن واألخضر الزيت ي الزجاجي ى األوان ار      . عل تم اختي ا في المنسوجات في أم
ن   ة م ة المكون ة اللوني تخدم المجموع ا تس ا م ثال غالب ة، فم ة الخام ق طبيع ون وف األزرق واألصفر (الل



 ١٦٤

ذهبي واألزرق واألخضر والبني       (مع الحرير، بينما تستخدم المجموعة اللونية المكونة من         ) واألسود ال
وردي ا  ) وال ديباج وغيره ع ال ا م رب (. غالب و ال الم، ( ٦٥،٦٢،٩٧)١٩٩٥، أب ل، ( ٩٥،٣٥١ )١٩٨٩ع   ١٧١) ١٩٩٦آون

   ٢٧٨،٢٥١ )١٩٨٢دايماند، (
  

ا    ان أيض تخدم الفن ة       واس ناعية المتنوع ة والص ات الطبيعي ن الخام ددًا م المي ع ر اإلس ي العص ف
مجال   حيث آان لها دورا فاعال في إبراز القيم اللونية والجمالية للعناصر الزخرفية في               استخداما جماليا 

ُتخدمت الفسيفساء في آل           . العمارة وغيرها من مجاالت الفن اإلسالمي      فبالنسبة للخامات الصناعية، اس
جد  ارف المس ن زخ كل " "األقصى"م وي " أ٣٨٤ش جد األم امع"والمس رب، (. "٢٨٥شكل "" الج و ال أب

ا    ٩٨،٣٦)١٩٩٥ ى أم بة إل ون الخا  بالنس راز ل ى إب ان إل د الفن ة، عم ات الطبيعي ين الخام ة ب ة والمزاوج م
ي،   (. "أ٣٦٩شكل   "طبيعتها المختلفة وبين ألوانها المتعددة       اء        ١٠٥،١٠٦)١٩٨٤األلف   فاستخدمت أحجار البن

واع   ة األن ا    (المختلف وب وغيره ر والط ام والحج ل الرخ ا    ) مث من مجموع ة ض ة مختلف يم لوني ت، آق
ا للحصول على تأثير لوني زخرفي        د   (. "ب٣٠٧/، ب أ٣٠١شكل   " في    آم ذلك     ٨٦ )١٩٩٢وآخرون،   حمي آ

ى                 استخدامه ألنواع مختلفة من المعادن بما تعكسه من قيمة لونية، من خالل التكفيت بالذهب والفضة عل
ز   اس والبرون ادن آالنح كل "بعض المع كل"و" ب٣٨٤ش رب، (. "٣٠٨ ش و ال    ٨٧ )١٩٩٨وارد، ( ٤) ١٩٩٥أب

ة             باإلضافة ة وشبه الكريم ا           إلى استخدام االحجار الكريم ؤ وغيره روز واللؤل رد والفي اقوت والزم آالي
اج والصدف     " أ٣٨٥شكل  " ة والعظم والع ا المختلف واع الخشب بألوانه ة  " ب٣٨٥شكل "وأن في عملي

  ١٤٠)٢٠٠١خليفة، ( . الفنيةاألعمالتطعيم وترصيع مختلف 
ا في مجال صناعة الزجاج خاصة في العصر الم                    وان المين وآي  آذلك تنوع االستخدام الزخرفي ألل مل

ا     ٦٤)١٩٩٥أبو الرب، ( ١٣٥ )١٩٨٤حسن، (. "ب٣١٢شكل "و" أ٣٨٦شكل  "  في مجال صناعة الخزف،     أم
زيين                       استخدمت وين والت د هو التل ار أسلوب زخرفي جدي ا القصديرية البتك ة مع المين  األآاسيد المعدني

ـ دني"ب ق المع ى "البري ذهبي واأل ، للحصول عل اللون ال وان آ ن األل ة م ر واألصفر درجات مختلف حم
ة            ١٦)٢٠٠٣بهجت،   (  .الضارب للخضرة والبني واللون النحاسي      وين معظم الصناعات الزجاجي . وفي تل

ري    اس، والعنب يد النح ن أآس تج م اللون األزرق ين رة (ف ل للحم فر مائ د  ) اص يد الحدي ن أآس كل "م ش
ن "ب٣٨٦ جي م يد، والبنفس يد المأآس ن أآس وردي م ز، وال يوما المنجني رون، حم(. غنيس د وآخ ) ١٩٩٢ي

١٤٠،١٦٤،١٦٥        
  

  العناصر الزخرفية في الحضارة اإلسالمية .١
ون الحضارة  د فن الميةتع المي  اإلس ي الع اج الفن اط اإلنت م أنم ن قم ة م ة دورا  . قم كل الزخرف وتش

يا ن أساس ي الف لاإلسالمي ف د العوام د اح ي فهي تع دة  الت ط ووح ى رب اعدت عل مختلف القطاعات  س
ر عن          أو فن ال يعبر عن الشكل         اإلسالمين  فالف. الفنية ل يعب اط  الصيغة ب ة  أنم ، األلفي ( . متنوعة   زخرفي
  ٥)١٩٩٨فراج، ( ٦)١٩٨٤

وهي إلى جانب العقيدة تشكل      .  اإلسالمية  لفنان الحضارة  األول الملهم   - آما ذآرنا سابقا   -تمثل الطبيعة و 
ذه الحضارة       العام الذي يحكم     اإلطار ذي  ،التعبير الفني له ل     وال ردات     من خالل      يتمث  مجموعة من المف

  . إلى الكتابات والرموزباإلضافة  نباتية وغيرهاأوالتجريدية سواء هندسية الطبيعية و
د  د وق ن اإلسالمي امت ي للف ابع الزخرف ارة الط ن العم ال ف ى مج كل واضح إل ث ، وبش د حي اء يعتم البن

ردات          المعماري في الحضارة اإلسالمية       ى مجموعة من المف  التي تتفاعل مع بعضها      العناصر  أوعل
وظ              ١٥٣،٩٩)١٩٩٩،  ١الباشا، ج  ( .بناء وتنظيم هندسي خاص    البعض وفق  د ال ين البع ا ب يفي والتي تجمع م

ا  والبعد الجمالي  د    . له ى تصنيف العناصر             خلص بعض   وق ن اإلسالمي إل احثين في الف  المؤرخين والب
ارف ا   ة الزخ ارة ضمن مجموع ن العم ال ف ي مج ية ف الميةاألساس ة بالعناصر  . إلس ذه الفئ رف ه وتع

ا       آاألعمدةالمعمارية الزخرفية    ي، نابالشه ( . والتيجان والعقود والمقرنصات والمزررات والحنيات وغيره
٩،١٠) ١٩٩٦   

  
ى   اإلسالمي تحديد أصول الفن جانب التاريخية الكثير من الدراساتناولت  ت اد ، للوقوف عل أثر  أبع  ت
ن  هلاحضارات ال باإلسالميالف ابقة ل ذي ن، وس ابقًا-ه بوضوحلمسال ا س ا أوردن ة   آم ي المالمح الفني ف
 وفق    عرض وتصنيف الزخارف اإلسالمية    إلىالدراسات  هذه  وقد خلصت   . اإلسالمية للحضارة   األولى

ر      .ها وتطور هامن خالل عرض مراحل انتقال     رؤية خاصة  ى حد آبي ابه إل  التصنيف   وهذا التصنيف يش



 ١٦٥

ده  ذي اعتم افعي"ال ره-"ش بق ذآ ذي س ن - وال يم زخارف الف ي تقس ه، و .اإلسالمي ف يم علي ن تقس يمك
  7(Bear,1998)  :، هيأساسية ثالث مراحل إلى مراحل تطور التكوينات الزخرفية

وين   -١ يالدي       :)phaseFormative (مرحلة التك ابع الم رن الس د من الق ى  )م٧(وتمت ل  إل رن   أوائ الق
أثر      وهي المرح  ).م١٠(العاشر الميالدي    ة التي ت ن      ل ا الف ة من       ب  اإلسالمي  فيه بعض العناصر الزخرفي

  . فنون الحضارات السابقة له
يالدي   :)Integration phase(مرحلة الدمج  -٢ ى  ) م١٠( وتمتد من القرن العاشر الم ل إل رن  أوائ  الق

يالدي    ر الم ث عش ي   ). م١٣(الثال ة الت ي المرحل موه ات ة    فيه ة المختلف ردات الزخرفي ج المف ذات  دم
 مفردات زخرفية موحدة ومتكاملة      وابتكار لتكوينواستخالصها  ) الحضارات السابقة ( المختلفة   األعراق

  .  فريدإسالميذات طابع 
يالدي        :)Final phase( الختام مرحلة -٣ ع عشر الم رن الراب د من الق ابع    ) م١٤(وتمت رن الس ى الق إل

يالدي    ة  وتعرف أيضا   ). م١٧(عشر الم ة التي   ، وهي  النضج بمرحل ل  المرحل ن   أزهى تمث  عصور الف
المي ث اإلس المية   حي ون الحضارة اإلس دها فن ت عن ابع  ال أقصىبلغ وين الط ز وتك ي التمي درجات ف
    ٢٢٥،٢٢٦)١٩٩٧٠شافعي، ( ".مع ظهور بعض التأثيرات الصينية والمغولية "الخاص

  
ى مجموعة من العناص         ة عل ا الفني ة  ) الوحدات (ر وتعتمد الحضارة اإلسالمية في تكويناته الزخرفي

ة ق رؤىالمختلف ا وف م تناوله د ت ي ق ة، والت اهيم فني فية ومف ة وفلس م ديني ة ونظ ا .  خاصة جمالي م م واه
ن            ة في الف و،    اإلسالمي تميزت به العناصر الزخرفي ا                " ه ى حد م زام إل د وعدم االلت ى التجري ل إل المي

كال اط   باألش ن نق رر م ة، والتح ود الطبيعي ة والنه وقي ة     البداي تمرارية النهائي ي اس ي ف ة فه  ."اي
    : في آل مناإلسالميوتتمثل العناصر الزخرفية في الفن   ٨٦)٢٠٠٣يسري،(
   ةـر الهندسيـالعناص .أ

ي الهندسي ابع الزخرف د الط ي ظل الحضارة اإلسالمية ذو يع ة ف دة أهمي ال  خاصة وشخصية فري
ن    أنوحيث   " . لها نظير ر عن          اإلسالمي  الف ى التعبي وم عل ى الهندسة               يق ان إل ذا اتجه الفن د ل الجوهر فق

  ١١٢،١١٣)٢٠٠١زينهم،(. والتجريد في ابتكار معظم صياغاته الزخرفية
ا          الزخارف  آانت فنون الحضارات القديمة قد استخدمت         وإذا ن  أن إال الهندسية في صياغة تكويناته  الف

  بالتشابك والتعقيد وفق نظم      تمتازالتطور  صياغات زخرفية على درجة آبيرة من        تميز عنها ب   اإلسالمي
   .وعالقات متنوعة

ة في بعض تشكيالته          والخط النقطةآل من    اإلسالمياستخدم الفنان في العصر      ه   آوحدة زخرفي  وأعمال
 اإلسالمية  ويظهر ذلك بخاصة في العصور      .الزخرفيةوتأثيراتها   خصائصها   إبراز حيث استطاع    الفنية
ى في العصور   اعتمد الفنان   حيث   ،األولى نقط                األول رار مجموعة من ال ى تك ة عل ه الزخرفي  في تكوينات

 في  أماوذلك   ، وغيرها واألواني واألفاريز في زخرفة الجدران      شريط أوضمن آنار   غالبا   تكرار بسيطا 
كلها صياغتها دي وش ات أو" ٣٨٧شكل " التقلي ى شكل حبيب ر( عل تدارة، صغيرة) دوائ ة االس  أو آامل

ة  األقراص"بزخرفة   األسلوبرف هذا   ُعقد   و ،ه القرص على شكل حبيبات مثقوبة تشب     جدول   "" المثقوب
تفادة من          وُتظهر هذه التصميمات     ١٧٧،١٧٨)١٩٧٠شافعي،  (،  "٢٩٣شكل  " و "٢-٣٥/١ ى االس ان عل  قدرة الفن

 خاصة    في زخرفة العناصر الزخرفية من الداخل      - الحفر أسلوب من خالل    - زخرفي تأثير بإحداثالنقط  
ا    . في طراز سامراء       الزخرفي في العصر العباسي      األسلوبوقد شاع هذا    . النباتية منها  د   وآم استمر  ق

ة   على مر العصورلنقطلاستخدم الفنان    اريز  في زخرف اني    واألف الحشوات الجصية   وأيضا  جدران المب
ون      بية    و،"ب٣١٧شكل  "و" ٣٨٨شكل  "المفرغة المعشقة بالزجاج المل  "أ٣٨٩شكل  "الحشوات الخش

ه     صاغها    حيث    و،  "ب٣٨٩شكل    "الرخاميةالحشوات  و ،"أ٢٩٨شكل  "و ة،   ضمن تكوينات  إالالزخرفي
ار زخرفي يحيط ب     أوضمن شريط     آانت تصاغ     في الغالب    أنها ات  معظم   آن ذه التكوين ا استخدم   .ه  آم

نقط  اال ى  أيض ة عل ارات القائم زيين بعض الكن ي ت رة   ف الخطوط المنكس ية آ وط الهندس دول " الخط ج
ك" ٤-٣٥/٣ ية الواألش رة   الهندس ية المبتك دات الهندس دول "والوح كل "و "٦-٣٥/٥ج ا ، "٢٩٤ش آم

ة  تخدمت النقط ة أيضاواس ي زخرف ي ف كل  "األوان ل" ٣٩٠ش بابيك القل كل " ♦وش  والمالبس "٣١١ش
                                                 

د الشرب             شبابيك القلل، هو الجزء الموجود داخل القلة بي        ♦ اه عن دفق المي ه تنظيم ت دنها، الهدف من ل احد      . ن رقبتها وب بابيك القل ة ش د زخرف وتع
ا               . الميادين الفنية التي تميزت بها مصر في العصر اإلسالمي         ة، مم ة المختلف وتعتمد الزخرفة على أسلوب التخريم من خالل الوحدات الزخرفي

 ٢٧١)١٩٨٤األلفي، . ( القلل إلى آل من العصر الفاطمي وااليوبي والمملوآيوتنسب زخارف شبابيك. يحدث تأثيرا يشبه الدانتيال
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ور      أجسادوبعض   ة والطي ة الحيواني ى  باإلضافة       ٨٦،٩٥)١٩٨٩عالم،  (.  الوحدات الزخرفي ك استطاع   إل  ذل
ى ت       " الجدائل"زخرفة  و ع بين النقط آوحدة زخرفية جمالية     الفنان الجم  ان عل ع  حيث نالحظ قدرة الفن وزي

ذهيب المصاحف              النقط ضمن الشرائط المجدولة ب     زيين وت الي وخاصة في مجال ت ا    ا وغ .شكل جم ا م لب
ذهبي  اللون ال نقط ب ذه ال ل ه يضتصاغ مث ى واألب  ,Wilson) ".٣٩١ شكل" واألزرق األحمر جانب إل

1998)53     
 بأنواعها  والمنحنية بأنواعها  المستقيمة  الخطوط المختلفة  أنواع  الفنان ماستخدقد  ، ف وطبالنسبة للخط و

ة       آانت  ، والتي غالبا ما     اإلسالمية على مر العصور    تصاغ في شريط زخرفي يحيط بالتكوينات الزخرفي
ة    غوالته الفني م مش ي معظ ي  ف ا ف دول" آم ة م  "٢٥-١٤/٢٢-٣٥/٧ ج ل مجموع ات ، ويمث ن التكوين

ة يطةالزخرفي وط   البس ى الخط ة عل افة القائم ى باإلض كال بعض إل ة  األش م تكراري ق نظ ية وف  الهندس
ة يخضع بعضها  ىمختلف ةإل ادالت اللوني ا . التب ان آم رع الفن ي  ب ا ف ع الزواي ذه الخطوط م تغالل ه اس

ددة   ية متع ة هندس ات زخرفي ار تكوين ذا و. البتك ل ه لوبيمث ين ا– األس ع ب ا  الجم واسلزواي ي واألق  ف
ابك الهندسي اهرة -التش ى الظ ية  األول ارف الهندس ا الزخ ي اتسمت به رب،( .اإلسالمية الت و ال      ٢١)١٩٩٠ أب

ا و ية آم ذآر حيث أن الزخارف الهندس وان"ي ب " (Bourgoin) "برج ي الغال وم ف ى عنصرين تق عل
ة   ط والزاوي ا، الخ يين هم اوي، ( ،"هندس د       ٩٦)١٩٨٠المني ان سافق ي تخدم الفن ه  صف م تكوينات ياغة معظ

ع        الزخرفية التقسيمات الهندسية    ى توزي ة عل ا  مجموعة من الخطوط المتنوعة        القائم  واألشكال   والزواي
ية ى -الهندس ة   إل ة الزخرفي دات المعماري ب الوح ة   - جان ي زخرف ك ف ات و وذل اني  واجه دران المب ج

ة المخطوطات ي زخرف ي ف .والمحاريب وف يةىاألولالعصور ف ة الهندس   استخدمت الوحدات الزخرفي
يم و   وذلك في    آإطارات غالبا    آوحدات ثانوية  )وأشكالمن نقط وخطوط     (المختلفة د المساحات    تقس تحدي

ة هندسية و   من نباتية و   األخرىالمشغولة بالوحدات الزخرفية     رب،     (،  حيواني و ال ك        ٢١)١٩٩٠أب  ويظهر ذل
ا  ي جلي ويالعصر ف ي األم ة   ف ن واجه ل م تى"قصر آ كل "" المش ة و "٢٨٧ش ر"قصر واجه  الحي
ة                        "٣٩٢ شكل" "الغربي نظم التكراري ى عدد من ال ة عل ذه الواجه ام في ه وين الزخرفي الع  ويقوم التك

دوائر     واألشكال المختلفة وفق تقسيمات رئيسية خاصة من خالل مجموعة من الخطوط                      الهندسية آال
تطيالت  ات والمس ىوالمعين ب إل دة جان ود والاألعم يو. عق كل  "ف ث نالحظ تكوين" أ،ب٣٩٣ش  اتحي

ة تزخرفي ات     ة متنوع ارف آالمعين ن الزخ ة م ى مجموع وم عل تطيالتق دوائر  والمس واس وال  واألق
ردة   ة مج دات نباتي ت ووح وط والروزي ة،    والخط م تكراري ة ونظ ية خاص يمات هندس ق تقس ك وف   وذل

دة  إلى باإلضافة ا بمجموعة من الخط         الكأسية  األعم ا في     و زخرفته ة آم ا  ". أ٣٩٣شكل  "وط المائل آم
   . داخل التكوين بين المحرابينالزخارفنالحظ التطور في صياغة وآيفية توزيع 

د طراز     أما ة لتطور الزخارف الهندسية     "سامراء الثالث  " في العصر العباسي فيع ة الفعلي  حيث  ، البداي
ة      ة     دسية  الهناستطاع الفنان حينها ابتكار العديد من الصياغات الزخرفي رة ومرآب ة مبتك .  وفق نظم بنائي

ى               ان عل درة الفن ارة، نالحظ ق اد ففي مجال العم رة،           إيج ة المبتك ول والصياغات الهندسية الزخرفي  الحل
ر  ي تظه ن خالل والت تخدام م لوباس الطوب أس اء ب ة البن داث ،اآلجر وطريق أثير إلح ى ت ي عل  زخرف

ل    "٣٩٤شكل   "ويظهر ذلك في     . واألبراجالسطح الخارجي للمباني     ذي يمث  استخدام زخارف اآلجر       ال
كالذات  ق األش ر وف تطيالت ودوائ ن مس ية م ات و الهندس ات نظم تكربنائي ة واجه ة خاصة لزخرف اري

ى شبكيات    قدرة الفنان على تطوير وابتكار تشكيالت زخرفية    وُيظهر التكوينان . المباني وم عل مختلفة تق
        ٩٦)١٩٨٩عالم، (   ٢١)١٩٩٠ أبو الرب،( . متنوعة تكراريةوأوضاعونظم 

ائم                 اإلسالميةآما وقد برع الفنان عبر العصور        وع من الزخارف الهندسية ق ة في تطوير ن  المختلف
 أسلوب ، حيث ظهر في العصر المملوآي خاصة في مجال صناعة المنسوجات             على الخطوط المنكسرة  

وين الزخرفي وف             شكل  " الخط المنكسر   أسلوب ق زخرفي جديد قائم على صياغة العناصر ضمن التك
ى           األسلوبوقد انتقل هذا    ". أ٣٩٥ ك إل د ذل د بع ا  الزخرفي الجدي اين " وُعرف باسم غرزة     أوروب  "هولب

(Hans Holbein) .  ار    األسلوبثم تطور هذا ان ابتك  الزخرفي عبر مراحل مختلفة حيث استطاع الفن
 الهندسية والعناصر     األشكال ب بعض     جان إلى قائمة على الخطوط المنكسرة   صياغات زخرفية متنوعة    

ك في    آل من العصر السلجوقي و     ، والتي شاع استخدامها في      المجردةالزخرفية   اني وذل  العصر العثم
ك في       على وجه خاص،    زخرفة االبسطة والسجاجيد   ذي ُيظهر    "ب٣٩٥شكل    " آل من    ويتضح ذل وال

رار       ت وتتميز ب  قوامها النظام الخطي المنكسر    تكوينات زخرفية مختلفة   نوع الوحدات الزخرفية ونظم التك
ة             واإلنشاء اين في المجموعات اللوني ل  " ٣١جدول   "، و  من آالتماثل والتراآب وأيضا التنوع والتب ويمث
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ا في مجال صناعة النسيج في بعض                    وحدات زخرفية متنوعة قائمة على الخط المنكسر وتستخدم غالب
  ٢٥٧)١٩٨٢دايماند، ( ١٧٠ )١٩٩٦آونل، ( ٢٩٧ )١٩٨٩عالم، ( .اإلسالميةالعصور 

  
، وهي عنصر   (guilloche) "الجدائل "استخدم الفنان في الحضارة اإلسالمية ما يعرف بزخرفة         و

ه الشرائط   ،زخرفي عرف في فنون الحضارات القديمة   ى التضافر    أو قوام ة عل ه  إال،  الخطوط القائم  ان
دريجيا    استطاع التنويع والتط    زخرفي مبتكر ومتطور حيث      بأسلوبتناولها   ا      ور ت في صياغاتها ونظمه
ة ى     ،البنائي ا إل دة ومنه ى الصياغات المعق ين إل ى تضافر خط ة عل يطة قائم ة بس ن صياغات زخرفي م
ة وشبكيات خاصة                األآثر ى نظم تكراري ة عل ائي والقائم    ١٠٦)٢٠٠٣يسري، (.  تشابكا وتعقيدا في نظامها البن

د         ١٦٢)١٩٨٤،  األلفي( ا    أضحت  وق ن       عنصرا زخرفي ا وسمة من سمات الف ا في   اإلسالمي هام شكل  " آم
دول "و" أ،ب٣٩٦ ل . "٢١/٢٦-٣٥/١٥ج كل "ويمث ة   " أ،ب٣٩٦ش ات الزخرفي ن التكوين ة م مجموع

 والتي تظهر قدرة الفنان في تطوير       "الجدائل"المتنوعة القائمة على التنوع في صياغة وبنائيات زخرفة         
ة       ة وتشكيالته الفني ر       (درج من الجدائل البسيطة       والتي تت    عناصره الزخرفي ى  )تضافر خطين أو أآث  إل

شكل  "فنالحظ في .  المغلقة الهندسيةاألشكال التي تقوم على تضافر الجدائل مع بعض          المعقدة التكوينات
ين" (أ٣٩٦ اني/اليم ع   ) الشكل الث تقيمين م ين مس ى تضافر خط ائم عل يط ق رار بس ى تك ائم عل وين ق تك

ع    /اليمين(نية التكرارية بينما    تساوي المساحات والفواصل الزم    ائم      ) الشكل الثالث والراب ادل ق رار متب تك
ة                     ة التكراري تقيمين مع عدم تساوي المساحات والفواصل الزمني ، ونالحظ في     على تضافر خطين مس

ث/األوسط( ا   ) الثال ة مم افات معين ق مس ق وف كل هندسي مغل ع ش دثتضافر الخطوط م ن أح وع م  ن
ادل  رار المتب ي . التك ة     " ب٣٩٦كل ش"وف نظم التكراري وع ال ى تن ة عل ة قائم ات زخرفي ظ تكوين نالح

ة            اين في المجموعات اللوني وع والتب ان          .والتبادالت اللونية والتن د الفن د عم ا وق ى  آم ه     إل  تطوير زخرفت
ة وفق    إلى حيث عمد    "٣٩٧شكل  "وذلك آما في      التضافر بصياغات   أسلوب  استخدام الخطوط المنحني

ين الخطوط      إلى بعضها يخضع    أناآات خطية مختلفة، حتى      وسم وأطوالمتنوعة   ي ب  تالحم وتماس آل
ان يصوغ      قد  و. المتضافرة ة " الجدائل "وحدة   آان الفن ا  الزخرفي ة          أم ه الزخرفي ردة أو ضمن تكوينات  مف
" ٣٩٨شكل   " والقباب   واألعمدة والمصاحف   واألواني وذلك في تزيين جدران المباني والتحف        األخرى

  . هاوالمآذن وغير
 قائم على تضافر وتشابك      "الجدائل"من زخرفة   أيضا نوع آخر     اإلسالميالفنان في العصر     استخدموقد  

ا  هل حله دة يس وين عق ها لتك ع بعض وط م ل الخط ة ، ُيوتقاب رف بزخرف وطة"ع -Noeud)  "االنش
Bouck) ة  أو بكات"بزخرف ع . "المش ة ترج ي زخرف ىوه يإل ا  ١٠٥)٢٠٠٣يسري،(.  العصر البيزنط  آم

ويرجع ذلك إلى التشابه بين العقدة التي تكونها الزخرفة         " الميم" بزخرفة   األحيانتعرف أيضا في بعض     
وين  " أ٣٩٩شكل   " حيث نالحظ في     "أ،ب٣٩٩شكل  "   آما في      ٣٨)٢٠٠٢موافي،(". الميم"وشكل حرف    تك

ة      " المشبكات"زخرفي قائم على الجمع بين زخرفة        ل   . ومجموعة من العناصر النباتي " المشبكات "وتمث
ررة بالتصغير                       هنا تضافر  ة مك ات متداخل ة معين تقيمة بحيث تتخذ هيئ ى مجموعة من الخطوط المس  إل

ى (" ب٣٩٩شكل   "ويمثل  . الداخل رار   ذات  " مشبكات ) "األعل ارة          تك اه عكسي ت ادل ذو اتج ى متب  ألعل
رار    " مشبكات) "األسفل( الخطوط المنحنية والدوائر، ويمثل      تضافر قائم عل    ألسفلوتارة   قائمة على تك

ين وحدتين من          أوجدمجموعة من الخطوط المتضافرة وفق أبعاد وفواصل مختلفة مما           ادال ب  تكرارا متب
  . على طول الشريط الزخرفي" المشبكات"
  

ة    اإلسالمي الهندسية بلغ الفن     األشكالوفي مجال    ا          عبر العصور المختلف ه فيه ة ال يداني ن  أي مرتب  ف
د   ث تع ر، حي كالآخ ن   األش تج ع ا ين ية وم االهندس ياغاتها وتوزيعه ن ص كال م ة أش ات متتالي  وترآيب

ة،متت كيالت ضمن أو ابع ات و تش ات ومثلث د مربع ر تول ن  دوائ ة م ياغات متنوع ية ص وم السداس النج
ة في        أهم، احد   ينشأ بين تفاعلها من وحدات زخرفية     ا   جانب م  إلىغيرها  والثمانية و   وابرز السمات الفني
      ٥٣)١٤١٧غالب، ( ." بالزخارف التسطيرية المزواةأيضا  هذه الزخارفعرفُتو" .ميةاإلسالالحضارة 

ع والمثلث      –  المختلفة  الهندسية األشكالمن خالل   ستطاع الفنان   اف د     - السيما الدائرة والمرب  صياغة العدي
ن  كالم بكيات و واألش ة  الش ات الزخرفي ة والتكوين ةالمرآب ار   ،المتنوع م باالنتش ي تتس د  والت والتوال

ا     األشكالوالتعقيد معتمدة على تفاعل      ة   وفق نظم     الهندسية والخطوط والزواي ات     تكراري ائية  وعالق  إنش
ات   (الزخارف من   هذا النوع    وقد برع في توظيف    آما      ٢٦٠)٢٠٠٣يسري،(. تحكمها قوانين رياضية   التكوين
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ه     في) الزخرفية القائمة على التقسيمات والشبكيات الهندسية      ة ومشغوالته    مختلف مجاالت ك من     الفني  وذل
ات        اليب خالل العديد من التقني ة   والخامات المتنوعة، حيث استخدمها في          واألس ذ    زخرف ا في    النواف آم

كل " كل " و"أ،ب٤٠٠ش لوي "أ٢٩٥ش كل  "مث ذة جصية  "أ٤٠٠ش امع  ناف ارجي لج دار الخ زين الج ت
دوائر    شبكية قوامهاحيث نالحظ تكوين زخرفي قائم على      " احمد بن طولون  "  مجموعة من الخطوط وال

تج عن تفاعل العناصر                  د ن ة في صفوف، وق ة متوالي صياغات  المتقاطعة والمتداخلة وفق نظم تكراري
ة    ى هيئ رة عل ية مبتك كالهندس ة أش ية   نجمي ة آأس دة نباتي طها وح ورة، وس ل   محص ا يمث كل "بينم ش

ات  إحدى دسية المستخدمة في صياغة        للشبكية الهن يبين تفريغ   رسم تخطيطي وتحليلي    " ب٤٠٠  التكوين
دة               " شمسيات"الزخرفية لـ  رارات متوال اعالت وتك بكية من تف ه الش ة  الجامع، ونالحظ ما تقوم علي  مختلف

وع من        . األحجام المختلفة   واألقواسقائمة على التقاطع والتضافر لمجموعة من الدوائر         ذا الن ويعرف ه
ارف ب ارف الزخ يات"زخ ار " الشمس ي عب ة وه ات زخرفي ن تكوين ذ  ة ع ي النواف ون   تغط ا تك ا م غالب

ام  ن الرخ ك  أو الحجر أو النحاس أومصنوعة م د ذل ا بع د عليه م زي يق بقطع  الجص ث اج التعش الزج
ونا ل . لمل يات"وتمث امع " شمس ون "ج ن طول ة     " اب ن الزخرف وع م ذا الن ى ه ال عل دم مث افعي، (. أق ش

ال له     ٢١٤)١٩٧٠ دم مث ة أن أق د الباحث ارف   وتعتق ن زخ وع م يات"ذا الن  (grilleswindow) "الشمس
ة المفجر   " آما في قصر     األموي العصر   إلىيرجع   ا في     " خرب ل  . "٢٨٨شكل  "آم " أ٤٠١شكل  "ويمث

ة    ات زخرفي ى تفاعل مجموعة من الوحدات الهندسية       " شمسيات "ـل متنوعة  تكوين ة عل ات قائم  آالمثلث
وانين و   وفق شبكيات و    جمية الن األشكال إلى باإلضافةوالمربعات والدوائر    ة متنوعة     ق ا  . نظم تكراري آم

ى     "ب٤٠١شكل   "األوانيفي زخرفة   أيضا  استخدم هذه الزخارف     ائم عل وين زخرفي ق  حيث نالحظ تك
ن الخطوط  ة م ابك مجموع كالتش ي المجموعات  واألش اين ف ة وتب ة متوالي ق نظم تكراري ية وف  الهندس

  . اللونية
ذ العصو   أيضا  آما عمد الفنان     ى  اإلسالمية ر  من ى  األول  التعشيق في صياغة بعض         أسلوب  استخدام    إل

ة ه الزخرفي اء قصر . تكوينات ل فسيفس ر"وتمث ة المفج ع   " خرب ن القط ة م يق مجموع ى تعش ة عل القائم
الخزفية الصغيرة وفق نظم من التكرارات والتبادالت اللونية المختلفة أقدم مثال على ذلك آما يتضح في                

ان            خاصا    أسلوبا" ب٤٠٢شكل  "مثل  ويآما  ". أ٤٠٢شكل  " ره الفن ى التعشيق ابتك ا عل ة    قائم في زخرف
شق  (، حيث عمد في ابتكار تكويناته الهندسية إلى استخدام الرخام المشقوق     "الوزرات"الجدران خاصة   

راري        )  من تجزيعات وخطوط طبيعية هندسية متنوعة      ما بداخله  وإظهارالرخام   ه وفق نظام تك وتوزيع
 األسلوب ويقوم هذا   . ل على تماثل زخرفي وقيم جمالية وذلك من خالل تجزيعاته الطبيعية          معين للحصو 

بحيث تتالقى تجزيعات     ) ربع(الزخرفي على تالحم مجموعة من القطع الرخامية الكبيرة يمثل آل منها            
اع (الرخام في المجموعة الواحدة       بعض     ) األرب د و  ١٦٢)١٩٨٤،  األلفي (. مع بعضها ال ذا     يعتق  األسلوب أن ه

   25,26(Hillenbrand, 1999).  الطراز البيزنطيإلىيرجع زخرفي ال
ذا،  اهم  ه د س لوبوق يمات       أس ى التقس ة عل ة القائم ات الزخرفي ور التكوين ي تط يم ف يق والتطع   التعش

بكيات يةوالش ار   ١٠٩)١٩٩٨وارد، ( . الهندس ان ابتك تطاع الفن ث اس لوب  حي ائم  أس ي ق ى  زخرف ق عل تعاش
ة   " المداميك" والتي تعرف بـ   ر الملونة االحجاوتناوب   ذا     . في صفوف أفقي  الزخرفي   األسلوب ويعرف ه

ا            - آما ذآرنا سابقا   -، والتي تستخدم غالبا   "األبلق"بـزخارف   اني والمساجد آم ة واجهات المب  في زخرف
  ١٥ )١٩٩٦الشهباني، ( ٢٠٩،٢١١ )١٩٧٠شافعي، ( ."أ٣٠١شكل " و"٤٠٣شكل "في 

ات         زخرفي آخر قائم     لوبأس ابتكار   إلىآما عمد    ة المعشقة وفق تكوين ى البالطات الرخامي ة  عل  زخرفي
ددة  ية متع وانهندس ك األل ة   وذل زيين وزخرف ي ت دران األرضياتف ية الج واتوتغش  وبخاصة  بالحش

ل                   (Dado)الوزرات   ة خاصة مث  األبيض (وآان غالبا ما يستخدم الرخام الملون وفق مجموعات لوني
ات     أو وفق مربعات شبكية متبادلة      أوسي بالتبادل   أر وأ أفقي تكرار   اأم) واألصفر واألحمر  ضمن تكوين

ة       نظم التكراري وع ال ة وتن ية الزخرفي وع الوحدات الهندس ى تن ة عل رة قائم ائيةهندسية مبتك ا واإلنش  مم
أثيرا يحقق   ا ت ة   إيقاعي ة عالي ة جمالي ا وقيم د  (١٩٦،٢٠٦ )١٩٨٤، األلفي(.  متناغم ويتضح     ٧٧،٨٦)١٩٨٢، وآخرون حمي

يم مساحاته           "أ،ب٤٠٤،٤٠٥شكل"ذلك في آل من      ع تشكيالته    حيث نالحظ قدرة الفنان على تقس وتوزي
بكياته                            وع في صياغة ش ا نالحظ التن ة متنوعة، آم ادالت لوني رار وتب ة وفق نظم تك الهندسية الزخرفي

 الهندسية من مستطيالت    لاألشكا توزيعات قائمة على    إلىوتكويناته من تبادل في مساحات لونية خالية        
ات  ىومربع رة إل ة مبتك ية ونباتي ى صياغات هندس ة عل ات قائم ل .  توزيع ا ويمث كل "آم  "أ،ب٤٠٦ش
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بكيات الهندسية المتنوعة وفق           ى التقسيمات والش ة عل ة القائم ات الزخرفي  أسلوبمجموعة من التكوين
  .  الفنيةالتعشيق والتطعيم والتي استخدمها الفنان في زخرفة بعض المشغوالت

  
ة         اإلسالمي العصرآذلك، ابتكر الفنان في      بعض التكوينات الزخرفية القائمة على الوحدات الزخرفي

ية  ة الخماس ية والنجم ة السداس ة آالنجم الم، ( .النجمي ي   ٩٥ )١٩٨٩ع ا ف كل "آم ات "أ٤٠٧ش ل تكوين  ويمث
ات آو وأشكالزخرفية لحشوات خشبية مزخرفة بنجوم سداسية    رة و   هندسية وآتاب ة مزه  ".أرابيسك "في

ة     د الزخارف القائم ا   وتع ة الخ     في بناءه ة السداسية والنجم ة آالنجم ى الوحدات النجمي ىماسية،  عل  أول
ر العصور         ومبتكر   زخرفي فريد  ألسلوبالصياغات الزخرفية    ور وتطور عب اء       ،تبل دى علم  وُعرف ل

ا أن، حيث  (Star Pattern) "الطبق النجمي " والفنون بـزخرفة اآلثار ري    ه ة طوق دائ د  .  تتخذ هيئ وتع
ابكا      وأآثرهامن ابرز التكوينات الهندسية اإلسالمية      هذه الزخارف    دا وتش ة وتعقي ى    ، دق  من   أضحت حت

  . اإلسالميةالفنية المميزة لفنون الحضارة  السمات أهم
اء   علمية وقوانين رياضية وقياسات احكم تطبيقها وفق نظم و         أسسعلى  " الطبق النجمي "وتقوم وحدة    بن

" الترس " ذات ترتيب هندسي خاص هي،     أجزاء من عدة   " الطبق النجمي "هندسي متقن، حيث يتكون     
اقي      ا ب ع منه ق وتش ط الطب ي تتوس ة الت ل النجم زاءويمث ردات   األج دد المف رس ع دد رؤوس الت ، وتح

دة "وحدات   " الترس"المحيطة به، حيث يحيط بـ     وزة "و" الكن ل    ."الل دة "تمث ر ا    " الكن لحجم،  الجزء الكبي
دة " حجما من     األصغرالجزء  " اللوزة"وتمثل   دة "و". الكن تظم تتناسب في            " الكن ر من شكلها سداسي غي

اك  . ،"الترس" يتفق عددها مع عدد فصوص "اللوزة"و" الكندة"آل من و، "اللوزة"عددها مع عدد    وهن
 أوة سداسية    وحدة هندسية تتخذ شكل نجم         " التاسومة "و. األضالعشكل هندسي ثالثي    " بيت الغراب "

" غطاء السقط   "و" السقط "و" النرجسة "وهناك  . األضالع يحيط به شكل ثماني      األطرافدائري مسنن   
ة        ".٣٢جدول   ""المخموسة"و ز زخرف ا وتتمي وع صياغاتها وعدد فصوصها        " الطبق النجمي   " آم بتن
 يتكون من     فصوص، ومنها ما  ) ٨(أو ثمانية   ) ٦(، فمنها ما يتكون من ستة       ) الترس أجزاءفصوص أو   (

   .فصا) ١٦( إلى ستة عشر اآلخرفصا، وقد يصل بعضها ) ١٤( عشر أربعةأو ) ١٢(اثني عشر 
ى  باإلضافة  األشكال  هذه أولىالزخرفية السداسي " الطبق النجمي "وحدة  عد  آما وت  " الطبق النجمي  " إل

اني،  ث الثم تخدام حي ر اس ي  هماظه ن العصر  ف ل م وبيآ كل  "األي و "ب٤٠٧ش ظ تك ث نالح ين  حي
ي  اءزخرف بكية إلن ى ش ائم عل ي ق ة خزف ة ومتداخل ا متوالي وم و قوامه ق النجمي"النج    . السداسي"الطب

اطمي العصر و ى الف ن عل ل م يدة  ، آ راب الس ة"مح الحرم   ،بمصر" رقي اص ب بي الخ ر الخش  والمنب
ي طيناإلبراهيم ي فلس ة  .  ف ت زخرف د بلغ اق"وق ةاألطب وآي أوج"  النجمي ي العصر الممل ا ف   تطوره

ك من حيث        "أ٣٠٧شكل  " وع في     وذل ة         التن ات الالنهائي ة و الترآيب ة والصياغات الزخرفي نظم البنائي ال
ا تزخرف        وعبر العصور المختلفة،    واستمرت   ا م ا   آانت غالب ة     مفرداته ة نباتي ات زخرفي  مجردة   بتكوين
  ."األرابيسك" صغيرة تمثل وأوراقمن فروع 

ن في العصر           "الطبق النجمي  "وقد استخدمت زخارف  هذا،   ارة  اإلسالمي في معظم مجاالت الف  آالعم
 شكل " و "أ٤٠٨شكل   ")  والزخارف الجصية   والقباب واألرضيات واألسقفجدران وواجهات العمائر    (

ين٣٣٧ ابر وآراسي المصحف( الخشب وأشغال، "٣٧٠/أ٣٦٩/اليم اآالمن  ،"ب٤٠٨شكل  ") وغيره
غال ادن وأش ابر ( المع ناديق والمح ل والص وابواأل آالقنادي كل  ")ب ف ال،"ج٤٠٨ش ة  والتح زجاجي
زيين المصاحف خاصة الصفحات                 والخزفية، ى  وفن التذهيب حيث استخدمت بكثرة في ت ل  األول  وأوائ
َور اب الخاصة بالعناصر     السُّ ة والثي ات الفني ة التكوين ي زخرف تخدمت ف ث اس ات حي ن المخطوط ، وف
  ٩٦،٩٧،١٠١) ١٩٨٠المنياوي، ( ٢٧٤،١٤،٢٤،٢)١٩٩٠أبو الرب، (. اآلدمية

ابقة و   واألشكال " ٤٥-٣٥/٣٥جدول   " آل من       في  األشكال تعكس  و ان في       "٣٠٥شكل   " الس درة الفن ق
رة                اإلسالميالعصر   ة الهندسية المبتك د من الشبكيات والتشكيالت الزخرفي  على تطوير وصياغة العدي

ة      الهندسية والخطوط المختلفة والزوايا وفق نظم وت       األشكالوالقائمة على تفاعل     ة متوالي رآيبات تكراري
ة                إلىآما عمد الفنان    . إنشائيةوعالقات   ارة وشبكيات ثانوي ذه التشكيالت آشبكيات أساسية ت  استخدام ه

ة            تارة أخرى، وذلك في زخرفة       ون تطبيقي ارة وفن ا نالحظ    . أعماله في مختلف مجاالته الفنية من عم آم
ين   األحيانفي هذه التصميمات آيف عمد الفنان في آثير من           ر  إلى المزاوجة ب  من عنصر زخرفي    أآث

  .في صياغة محكمة ووحدة فنية وجمالية عالية
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ـ  أيضااإلسالميواستطاع الفنان في العصر    ة " ابتكار عنصر زخرفي هام يعرف ب ذي  " المفروآ وال
  .اإلسالمية في فنون الحضارة األساسية المعالم أهميعد احد 

تقيمة          وهي عبارة عن    .ة قائمة  نوعان مفروآة مائلة ومفروآ    "المفروآة"و  شكل مرآب من خطوط مس
ا من ثلثي           ع تنش ع  أضالع داخل مرب ا ،   المرب د أم ل    عن ة مي ذه     ) ٦٠ْْ، ١٢٠( زاوي داد ه بحيث تشكل امت

ا          ) ٩٠ْ(زاوية قائمة   عند   أو. الخطوط مربعا داخليا مرآزيا مائال     ذه الخطوط مربع داد ه بحيث تشكل امت
ا       ا قائم دال  أوداخليا مرآزي احثين اصل شكل             . "أ٤٠٩شكل   "   معت ة "ويرجع عدد من الب ى   "المفروآ  إل
دة الصليب المعكوف ذي" المصلبات" أو وح ة وال ون بعض الحضارات القديم ي فن ر ف د .  ظه ا وق آم

ر ي العصور تظه دة اإلسالمية ف رة وح ة " المصلبات" المبك ي العصر الزخرفي ويف ن خالل األم  م
ر ع         ة عث ا   تكوين زخرفي يزين قطعة خزفي إيران ليه ة ، يحوي    ب ة تشبه          أربع ة ترابطي  عناصر في عالق

ام  ة"نظ كل " "المفروآ اء قصر   "ب٤٠٩ش الل فسيفس ن خ ة " وم ة المني كل " "خرب ا ، "ج٤٠٩ش آم
ا  رت أيض ر ظه ي العص ي ف كل "  العباس ى    " أ،ب٤١٠ش مة إل رة مقس ظ دائ ث نالح ةحي زاء أربع  أج

ى      ع مقسم إل اوية وآل رب اممتس ة عكس  أقس ى قطع من الجص في الفسطاط     و، اآلخر  طولي ا -عل  آم
ى  باإلضافة ،  "ب٢٤/٤جدول   " -ذآرنا سابقا  ى بعض المشغوالت               إل ولي عل ا في العصر المغ  ظهوره

 والذي يمثل مصفوفة متوالية قائمة على التكرار المتوالد لصياغة زخرفية تمثل            "ج٤١٠شكل  "المعدنية  
دايات      جميع هذه الوحدات تم    أن انه يعتقد    إال. "المصلبات" ل الب ى ث ة " لشكل    األول  أشبه  فهي  ،"المفروآ

ة  ام المفروآ الميبنظ دة  .اإلس ان وح اول الفن د تن ة" وق وال العصور " المفروآ الميةط ة اإلس  المختلف
ة               بأنماط نظم البنائي ة ال ة، فهي       أو زخرفية متعددة مطورا في تنويعاتها سواء من ناحي  الصياغة الزخرفي

ة  تالحم    أو ، خطوط  أربعةتنشا من تالقي    قد   ة  تالحم    أو ،أشكال  أربع رك مساحة في         أشكال  أربع  مع ت
ب أو ،المنتصف ة تراآ كال أربع ة ومت   أش ة خاص م بنائي ق نظ ذا وف ةن وهك ل . وع دول "ويمث " ٣٣ج

  .الزخرفية" المفروآة"مجموعة من الصياغات الزخرفية المتنوعة لوحدة 
لحشوات  الجصية التي على جدران المباني و      ا واألفاريزفي زخرفة الشرائط    " المفروآة"وقد استخدمت   

زيين المشربيات                 " ٤١١شكل  " ة الخاصة بت ى الخشب وضمن المعالجات الزخرفي يم عل ذلك  . والتطع آ
ع                 "المفروآة"إلى استخدام   الفنان  عمد   وين المرب ة حيث ظهرت في التك ة الكتابي  في التكوينات الزخرفي

وفي   ول التشكيلية          ، حيث  للخط الك د انسب الحل ابي      تع ع الكت ة المرب ع في    " ويعرف بنظام      لزخرف التربي
رار حرف      متظهر  حيث  " ٤١٢شكل  " آما في    "الكتابات يم "ن خالل تك يم " أو "حاء " و"م . "دال" و"م

  ٩٤، ٩٠، ٨٠-٧٩، ٣٥-٣٢، ٢٠-٤،٥،١٨) ١٩٨٥خليفة، ( ٢١٧)١٩٧٠شافعي، (
ة ال       اإلسالمي هذا، وقد ابتكر الفنان في العصر         ق هندسية الخاصة، والتي        بعض الوحدات الزخرفي  أطل

ا اءعليه ؤرخين  العلم امصطلحات والم ال،  خاصة به رف  أمث دة ح رف   " Y"  وح دة ح   "Z" ووح
دول " دة " ٦-٣٤/١ج واط"ووح ة " الوط دول "الزخرفي الل     . "٣٤/٧ج ن خ ان م تطاع الفن ذلك اس آ

 مستوحاة من آل    ممارسة الصناعات والحرف الخشبية والمعدنية ابتكار وحدات زخرفية هندسية خاصة         
ه        أطلق، آما   "المفروآة"ونظام  " الطبق النجمي "من نظام      عليها مسميات ومصطلحات حرفية خاصة ب
دة  ي"آوح تطيلة " (المعقل وات مس ةحش ة أفقي وات مربع ا حش ية يحصر بينهم دة )  وراس مسدس "ووح
  ".١٣-٣٤/٨جدول  "وغيرها" مسدس دقماق"ووحدة " التاسومة

  
ى    اإلسالمي لعصر  الفنان في ا  آما اعتمد    ع والمثلث           األشكال عل دائرة والمرب ة آال  الهندسية المختلف

دعائم         -"٤١٣شكل   "آنظام بنائي مستقل  وغيرها   اء       األساسية  إلى جانب آونها تعد من ال ة في البن  الهام
ة ات الزخرفي بكيات والتكوين وين معظم الش ى -الهندسي لتك ام  وعل ات"نظ اني، " تربيع بالط أو القيش ال

د ة   ويقص ة المختلف ات الخزفي ه البالط ام ب كال ذات األحج ة   األش ات النجمي ة آالبالط ية المختلف  الهندس
ة  لجوقي (والمثمن ر الس ة  ) العص تطيلة والمربع اني (والمس ر العثم ي العص ن   )ف د م ياغة العدي ي ص  ف

ة     ة      ، والتي تستخدم    "أ،ب٣١٨شكل   "تكويناته الزخرفي ة للمساجد والقصور      األسطح في زخرف   الداخلي
بل  اب واألسطحوالس ة القب آذن الخارجي ي والمحاريب والم ك واألوان ا، وذل راز والسجاجيد وغيره  إلب
ا    وإعطاءها الزخرفية   األشكال و ( . بعدا جماليا خالب رب،    أب ل،  ( ٣٤)٢٠٠٥حسن،   ( ٣٤٩)١٩٨٩عالم،   (  ١١١) ١٩ ال آون
١٧٠) ١٩٩٦  

ـ آذلك استخدمت الدوائر والمعينات وغيرها آتكوين زخرفي يعرف     حول بعض العناصر    " الجامات " ب
ة  ة والزخرفي ور النباتي ة والطي افةالحيواني ر باإلض ى العناص ة إل ل اآلدمي ي تمث دى، وه مات إح  س
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 عنصر زخرفي عبارة عن مجموعة الرسوم         (medallion)" الجامة"و. اإلسالميةالزخارف الهندسية   
تديرة   أو) األطراف أحيانا مدبب    (كلوحدات بيضاوية الش   التي تكوِّن     الهندسية األشكال والعناصر و   مس

. "أ٣٧٩/ج،د٣٢٧شكل   " و "٤١٤شكل  "مثمنة والتي تظهر غالبا في زخارف المنسوجات والمعادن          أو
ة ب جامة رئيسية  وين كلتاتتوسط مساحة وغالبا ما     ٣٠)١٩٨٤حسن،   (  ٨٦،٢٨٩،٩٥)١٩٨٩عالم،  ( يعات  توزمزخرف

اظر الصيد      أووانية  بعض الوحدات الحي  و وأوراقنباتية من زهور     ك خاصة        موضوعات من  ويظهر ذل
   ١٧٤،١٧٦) ١٩٩٦آونل، ( ٢٧٨)١٩٨٢دايماند، (. في القرن السادس عشر

د  األشكالواستفاد الفنان من تنوع واختالف     آما   ى  الهندسية فعم ا يعرف بنظام      إل ار م ا وابتك  أو توظيفه
ات    نحت أو خراطة تكعي     نظام هندسي قائم على    ، وهو "الخرط "أسلوب ة أو آرات      أشكال  أوب  مخروطي
بية  ا (خش ي مجمله دالغني، (" برامق"ُتعرف ف بعض ) ١٤٠)١٩٩٣عب رتبط بعضها ب ا وفواصل ي ذات زواي

يق ام التعش ق نظ ق . وف ام وف ذا النظ تخدم ه د اس لوبوق ة أس م بنائي بكيات ونظ ى ش ائم عل ي خاص ق  فن
ك لز     ة وذل ة متنوع ات زخرفي ياغة تكوين ي ص ة، ف ة مختلف ة   وتكراري غوالت الفني زيين المش ة وت خرف

ربيات  كل " ♦ (Lattice Windows) (Treillis)آالمش احف  " ٤١٥ش ي المص ابر وآراس والمن
   ١٥٩)١٩٨٤حسن، ( ٢٨٦ )١٩٨٩عالم،  (.وغيرها

  
ا        صياغة  إلى اإلسالميعمد الفنان في العصر     و آما ة قوامه ات زخرفي ة   ( تكوين  الموضوعات الديني

ة   بما تحويه من عناصر هندسية، واستخدامها) وي الشريفينآمناظر الحرم المكي والنب   آوحدات زخرفي
از          . المخطوطاتوفي تزيين بعض البالطات الخزفية       ة تمت ة وهي إلى جانب قيمتها الجمالية والفني  بأهمي

رة   د       ٧١)١٩٩٩،  ١/الباشا، ج  ( ."٣١٩شكل   " تاريخية آبي ا عم ى    آم ة    اماستخد  إل  بعض العناصر المعماري
ة اث الثانوي اجد آوأث كاة(و) المحراب(ـ المس رد ) المش دة أوبشكل مف ي تصميم السجاد آوح زدوج ف  م

اني ي العصر العثم ة وخاصة ف ـ٣٢٧شكل " و"٤١٦شكل  "زخرفي ل، ( ."ج٣٨١/ه     ١٧٤،١٧٦) ١٩٩٦آون
 المعماري الزخرفي آوحدة زخرفية في زخرفة جدران المباني       " الشرافات المسننة "آما استخدم عنصر    

 باإلضافة . "أ٣٦٩شكل   " األندلسي  آاالبسطة والسجاجيد خاصة في العصر             والمنسوجات  راتآالوز
ا      العقود و واألعمدةآالمقرنصات والحنايا   (العناصر المعمارية    ما يحدثه استخدام     إلى ، وهما في تكوينهم

ل   ر و أفقيوفق تكرار    )غالبا يشبهان المحراب الصغير    ا اسي ومائ اه الع   ومأحيان وي تراآب باالتج من   ل
ة ية بديع ة هندس ات زخرفي ا تزخرف تكوين ا ذآرن اني آم  السطوح وواجهات القصور والمساجد والمب

  .شكل سابق
  
  ةـاتيـاصر النبـالعن .ب

ام        ل    وتأمل تمثل الزخارف النباتية احد ابرز سمات الفنون اإلسالمية والتي القت اهتم  خاص من قب
. اإلسالمي اتية ميدانا رحبا وخصبا لدى فنان العصر         وتمثل الزخارف النب  . اإلسالميةمؤرخي الحضارة   

ابكات       اإلسالمي  الفني في العصر       اإلبداع إليهآما تعد مصدرا هاما يعكس ما توصل         ات وتش  من تكوين
  . لها تعكس وحدة وتكامال مطلقاال حصروتفريعات ذات صياغة زخرفية فريدة 

ت " د اختلف مية العنا آراءوق ول تس ؤرخين ح احثين والم ن    الب ا الف ز به ي تمي ة الت ة النباتي صر الزخرفي
المي ث اإلس ق، حي ارف     أطل ميات آزخ ن المس د م ا العدي ك" عليه ارف " األرابيس ق"وزخ  "التوري
 وتتمثل أهم العناصر الزخرفية النباتية في        ١٦-١١)١٩٨٧السيد،   (. ♦ ""التوشيح"و" الرقش" إلى   باإلضافة

  :اآلتي في اإلسالميالفن 

                                                 
تقة من                 ": المشربيات" ♦ ة مش ذ العصر القبطي، وهو آلم واح  ) الشرب (وهي أنواع مختلفة من الخشب المخروط المشبك، عرف من الن األل

  ١٥٩)١٩٨٤ ،حسن (. آي تبردالخشبية المشبكة آانت تثبت في البداية بالنوافذ حتى توضع عليها قلل الماء
ار           " التوريق" ♦ ة والثم ار اوأسلوب فني تشكيلي قائم على االوراق النباتي ل                 ألزه رادة والمزاوجة والتقاب ددة من الف اليب متع راعم وفق أس  والب

ي       "التوريق" و  ٢٢٤)١٩٨٦الشناوي،  . (والتعانق والتقاطع  ظ األوروب ل اللف اثر وهو يقاب ة   "سك أرابي" معناه النمو والتك ة العربي وهو  .  في اللغ
ق   لوال تزا. على الزخرفة اإلسالمية خاصة النباتية التي ابرز ما فيها هو ظاهرة النمو   يدل  مصطلح   ة التوري تعملة في   ) Atauriquos( آلم مس

لزخارف النباتية للداللة على أحيانا على ا" التوريق"يطلق مصطلح     و١٣)١٩٨٧السيد، (. اللغة األسبانية حتى اليوم للداللة على هذه الزخرفة
 هو مجموعة مكررة تمأل الفراغات تتكون "التوشيح". ما تعكسه من نمو وتكاثر من خالل االمتداد الالنهائي للخطوط الحلزونية والفروع النباتية

ا توقي                  ا تباين ة فيه اين الحرآ ا تتب اثال أو منتظم يا متم ابكا هندس ابكين تش ا من عنصرين زخرفيين أو أآثر متش ذا      . عي ز ه ظ لتميي ذا اللف واستخدم ه
ق      يد،   . (األسلوب عن أسلوب التوري ر مصطلح زخرفي     " التوشيح "  و  ١٥،  ١٤)١٩٨٧الس ررة             للتعبي ة المك  عن مجموعة من العناصر النباتي

ا      ا توقيعي ة تباين ه الحرآ اين في تظم تتب ل أو من ي متماث ابك هندس وين وتش ق تك احات وف ناوي، (. ضمن مس ق مصطلح ويط ٢٢٧)١٩٨٦الش ل
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   )esqueArab( األرابيسك •
ا   وألمانيا عدد من المؤرخين في آل من انجلترا         أطلقهمصطلح التيني   " األرابيسك"مصطلح    وفرنس

ن                   ة المحورة في الف ة النباتي ى النقوش الزخرفي وم    اإلسالمي للداللة في الغالب عل ابع     ، والتي تق ى تت عل
ا يتصل به      ا م ابكة، وغالب ة والمتش ة الحلزوني ات النباتي ن التفريع ة م ور  مجموع ن الزه ة م ا مجموع

ه هو مصطلح         آخرمصطلح  " األرابيسك"ويقابل مصطلح   . والورقات الصغيرة  " الموريسك " مرادف ل
(Mauresque) د ه، وق ن    أطلق ى الف ن عل اريخ الف اء ت المي علم ي   اإلس رب العرب ي المغ بانيا ف  وأس

الباحثين زخارف    آما ويصنف بعض  .  في المشرق  اإلسالميوذلك لتمييزه عن الفن     ) األندلسيالعصر  (
ويمثل الزخارف الهندسية التي ترتكز على الخطوط        " التسطير"إلى نوعين رئيسيين هما،     " األرابيسك"

ة التي ترتكز         ويمثل" التوريق"و. "الخيط العربي " وتعرف أحيانا بـ   المستقيمة والزوايا  الزخارف النباتي
ردة   ر المج دوائر والعناص ة وال وط الملتوي ى الخط ن، (. عل افعي، (  ٢٥) ١٩٨١حس هباني، ( ٢٦٦)١٩٧٠ش الش

    ٩٢-٨٩) ٢٠٠٣يسري، ( ١٣١)١٩٩٦
  

ى       " األرابيسك"يث عن   دوقبل الح  د من      نظم و آنظام زخرفي فريد يقوم عل وانين خاصة، الب ات وق بنائي
ه  اول بدايات لوبتن ر العصور آأس ي ومراحل تطوره عب ى اإلسالمية زخرف ي عل ة والت ا المختلف  إثره

  ".األرابيسك"خرفي لما ُيعرف اليوم بزخارف تشكل الكيان الز
ن             احثين في الف اء والب دايات زخارف         اإلسالمي اتفق آثير من العلم ى أن ب ى ترجع   " األرابيسك " عل  إل

دة     ي وح ابقة، وه ارات الس ون الحض ي فن ائعة ف ة ش دة زخرفي ة"وح راوح النخيلي ة " الم الزخرفي
(Palmettes) ♦.   ة راوح النخيلي د الم افهاوتع ن وأنص ل م ي   أوائ تخدمت ف ي اس ة الت  العناصر النباتي

ن           .  النباتية الزخرفيةالتكوينات   اس الف رغم من اقتب ى ال ن      اإلسالمي وعل ذا العنصر الزخرفي من الف  له
اني،  ان فأن إالالساس ا اإلسالميي العصر  الفن ا من العناصر من حيث – استطاع تطويره ع غيره م

ار            والتنويع في ص   -واألسلوبالشكل والفكر    ة واالبتك دة بالدق ياغاتها وتكويناتها فاتسمت عبر مراحل ع
ى غدت احد              ابكها حت م والتعقيد من آثرة تداخالتها وتش ة في الحضارة اإلسالمية      أه .  السمات الزخرفي

  ١٢٠-١٢٥)١٩٨٠المنياوي، ( ٢٨)١٩٨٦الشناوي، (
ة      راوح النخيلي دايات العصر         وأنصافها  استخدم الفنان الم دم رجع   وي اإلسالمي  في ب ى     أق  استخداماتها إل

ة بعض          أنهاترى الباحثة   حيث   ٢٢١ )١٩٧٠شافعي،  (،  األمويالعصر   واح استخدمت في زخرف بية  األل   الخش
جد   ي المس ا ف ر عليه ي عث ى"الت كل  ""األقص وي  "أ٤١٧ش ة تح ة متنوع ات زخرفي ل تكوين  ويمث

ت" انثس"و" روزي بأوراق"و" اآ د العن ة"و"  وعناقي راوح نخيلي اف" م ن ها وأنص وين م من تك ض
ن     ود م ل العق ة يمث ر المعماري واسالعناص دة أق ين(، وأعم ارف  ) اليم ظ زخ اف نالح راوح "أنص الم

ة من    " روزيت "تتوسطها زهرة   " مشبكات"المتشابكة ضمن قوس دائري يحيط بزخرفة       " النخيلية قريب
اني      الخارجي المح    اإلطار في  " المراوح النخيلية "أنصاف  الشكل الطبيعي، آذلك تظهر      التكوين الث يط ب

ـ                      ) األسفل (وفي   ). اليسار( ة التي تنتهي بصياغة أخرى ل ات النباتي ى الحلزوني ائم عل وين زخرفي ق تك
ة" راوح النخيلي ا ".الم ة "ظهرت" آم راوح النخيلي ى  أيضا  وأنصافها"الم ة قصر عل " المشتى"واجه

داخل    " الروزيت "عنصر   وفي زخرفة     والكنارات الخارجية   في زخرفة المساحات الهندسية    وذلك من ال
د العنب               إلى باإلضافة ة وعناقي ات النباتي انثس والحلزوني ة أخرى آاالآ ا البسيطة    وأ  عناصر نباتي وراقه
ة ا في بعض  والمرآب ي تتصل نهاياته انوالت شكل "  بمجموعة من الزهور الصغيرةاألحي

افعي، (. ""ب٤١٧ يد، ( ٢٢١ )١٩٧٠ش ل          ٣٥)١٩٨٧الس كل "ويمث ياغات " أ،ب٤١٨ش ن الص ة م مجموع
  ".المشتى"واجهة قصر والذي يزين  وأنصافها" المراوح النخيلية"الزخرفية المتنوعة لعنصر 

  قريب من الشكل الطبيعي      بأسلوبمعالجة عناصره وصياغتها     إلىالفنان  ونالحظ في هذه المرحلة ميل      
ين    شكيلية المتنوعة من خالل ال      الت الحلول   إيجاد في    التحوير والتجريد، وقدرته   أسلوب جانب   إلى جمع ب

ة   ) يدالطبيعي والتجري  (األسلوبين ه الزخرفي ا في   في بعض تكوينات ابقة األشكال  آم   ٦٦ )١٩٨٩عالم،  (.  الس
د  .  قدرته على الجمع بين الطرز الزخرفية المختلفة السابقة ضمن تكوين زخرفي واحد              إلى باإلضافة وق

                                                                                                                                                    
يح" احات   ل" التوش أل المس ة تم م تكراري ن نظ ارف م ه الزخ وم علي ا تق ى م ة عل ري، (. لدالل ا   ٩٣،٩٤) ٢٠٠٣يس رقش"أم نقش "ال اه ال  فمعن

 ٩٣،٩٤) ٢٠٠٣يسري، (". الخيط"و" الرمي"يمثل صورتان هما " الرقش"  و١٥، ١٤)١٩٨٧السيد، . (والزخرفة والتزيين
راوح النخيل" ♦ ةالم ي ترجع: (Palmettes)" ي ة ف دة الزخرفي ذه الوح ى وحدات أصولها ه ون" إل ا " االنثيم ا تعرف أحيان ى أنه ة حت الزخرفي
 ".٢٢جدول "، راجع "االنثيمون"ـ[
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ي العصر ان ف تهج الفن ة العباسي ان ي صياغاته  مرحل وير ف ن التط دة م لوب جدي ه  تنوأس صر اعنللاول
ة     .ةالزخرفي ذه المرحل ابقا      -وتنقسم ه ا س ا ذآرن ى  - آم ة طرز      إل ة   ثالث ة فني سامراء  " هي، طراز   مختلف
ات                    "األول اءات وحلزوني د في انحن ة التي تمت ة ذات العروق الطويل ة   ،، وتميز بالتفريعات النباتي  وورق

ي ة والخماس رالعنب الثالثي ثالث فصوص،ة ذات الشكل المقع ب ذو ال ود العن ة  وعنق راوح النخيلي  والم
ائرة          والورقة الثالثية  ات صغيرة غ ة بمعين ة          . وعناصر آأسية مزخرف ا قريب ذه الزخارف بأنه ز ه وتتمي

ا وصياغتها داخل مساحات هندسية وجامات                    تم توزيعه ا ي " أ٤١٩شكل    "من الشكل الطبيعي وغالبا م
ة            "سامراء الثاني "از  وطر. "أ٢٩٣شكل  "و ة الدائري ة واألوراق النباتي راوح النخيلي ، واستخدمت فيه الم

ان    . مع االحتفاظ باألشكال الهندسية المحيطة بالتكوين    د الفن وتميزت العناصر هنا بأنها مجردة حيث يعم
كل الهندسي  ا ضمن الش ى تطويعه كل " إل كل "و" ب٤١٩ش ي "ب٢٩٣ش كل " ونالحظ ف " ب٤٦٩ش

نقط (لمستديرة  الحبيبات ا  واس والخطوط   ) ال نقط         واألق ة ذات ال ة الثالثي راوح النخيلي اك   و.  والم طراز  هن
ة وأنصافها والكؤوس                 ،"سامراء الثالث " راوح النخيلي وتميز بدرجة عالية من التجريد حيث صيغت الم

لعناصر  والتفريعات النباتية، وفق مجموعة من الخطوط والمنحنيات وااللتواءات الحلزونية، و خروج ا            
ى  باإلضافة النباتية من بعضها     روع          إل ابقا من الف  "ج٢٩٣شكل  "و" ج٤١٩شكل  " خروج العناصر س

دوائر  نالحظ ال راوحف ة ذات   والم راوح النخيلي نقط والم ة الفصوص ذات ال ية والثالثي ة الخماس  النخيلي
واءات د، ( ٣٢-٢٨)١٩٨٦الشناوي،  ( .االلت د و    ٩٣)١٩٨٢دايمان ة أنيعتق ة بداي ة"تطوير  مرحل راوح النخيلي " الم

ى العصر العباسي خاصة طراز                 الزخرفي المجرد للزخارف     لألسلوبيرجع   سامراء  " التي تنسب إل
ث ارف   "الثال ك بزخ د ذل ا عرف بع ة لم ة الفعلي د البداي ذي يع اوي، (". األرابيسك"، وال  ١٢٠-١٢٥)١٩٨٠المني

ا    ىقدرة الفنان عل   "أ٤٢١،  ٤٢٠شكل  "ويمثل    ١٣ )١٩٩٠عطية،  ( المروح  " تطوير مفرداته الزخرفية ومنه
  .العنصر الزخرفيلهذا تجريد التبسيط وال من خالل معالجات متنوعة من" النخيلية

  
ر      ه الغي تثمار قدرات من هنا، وعبر عصور مختلفة استطاع الفنان العمل على تكويناته الزخرفية واس

د ي جدي د زخرف ى بع ة إل ي الخروج بالعناصر النباتي دودة ف ي  (مح ر والصياغة ف لوبالفك ن ) واألس م
ة                         د عرفت بزخرف ة من التعقي ى درجة بالغ ة عل ". األرابيسك "خالل مجموعة من المعالجات الزخرفي

ات                 قائم زخرفي   أسلوبوهو   ة وبعض الوريق ة والتفريعات النباتي  على مجموعة من الخطوط الحلزوني
راعم  ور والب ي والزه ع بعضها  الت ل م م تكراري تتفاع ق نظ ائيةة وف ة وإنش راد و مختلف ي اط داخل ف ت

ة              وتقابلمغلق ومفتوح   تشابك  و يم حرآي ل ضمن ق اع  وتدابر وتماس وتراآب وتماث زان ونظام     وإيق  وات
ى    دعو إل ق ي راقمنس ي اإلغ ل ف لالتأم ن، ( .  والتخي ن         ٢٥) ١٩٨١حس هوم ارف  أوج وع زخ  تن

ك" ياغة " األرابيس ث الص ن حي لوبم اول وأس ون  التن ارف أن تتك ك"زخ راوح "أو " األرابيس الم
ة ص  " النخيلي ن ف ان أوم ة أو فص ا ثالث ر وأحيان اغ و. أآث انأن تص ا واألوراق األغص ردة أم  أو مف
رع من       األوراق قد تخرج وتلتف حول      األغصانأن  ، و "ب٤٢١شكل   "مزدوجة  ومن   األوراق، وقد تتف

ك           وقد. بعضها البعض  د ذل ة بع ذه الزخرف ة       التكوين  وأصبحت  تطورت ه ر ات والتشكيالت الزخرفي  أآث
يابية و اانس ة وتنوع د . رق ا عم ان آم ي بعض الفن انف ى األحي تدارة إل تطالة أطراف اس  العناصر واس
ها، و ة رؤوس ى زخرف داخل باال ن ال ة م يةيشوات زخرفحلعناصر النباتي بكيات م ة هندس ن ش ة تنم وع

ة والكؤوس من ال           " ج٤٢١شكل  " داخل بشبكيات هندسية سداسية       حيث نالحظ زخرفة المراوح النخيلي
ات ذات        باإلضافة    ٦٣،٥١،  ٦٠)١٩٨٧السيد،  (. ومثلثات وتفريعات نباتية   ننة  أطراف  إلى صياغتها في هيئ  مس

ي العصر     ة ف ة الفصوص خاص ة ومختلف يومجنح كل  "األندلس ى   "أ٤٢٢ش ائم عل وين ق ظ تك  ونالح
ارف  ل لزخ ل والتماث رار بالتقاب راوح " األرابيسك"التك ن م ون  م ؤوس بعي ننة وآ ة ومس ة مجنح نخيلي

  ٢٨٨،١٧٧)١٩٨٢دايماند، (. سفلى
ى         أوجهومن   ة        أن" األرابيسك " تنوعه أيضا لتكويناته الزخرفية القائمة عل  أخرى  ظهرت طرز زخرفي

ة    " رومي "، ولفظ  (Romi) تتمثل في آل من، طراز الرومي     العثماني   وذلك في العصر   ي في اللغ تعن
ا             " مانرو"أو  " بيزنطي"العربية   تولوا عليه دما اس . وهو االسم الذي أطلقه السالجقة على األناضول عن

ات من     طلقه األتراك على    اصطالح فني أ  وهو   ة   الزخارف   التكوين د     ،والمجردة المحورة   النباتي  والتي ق
ذا األسلوب الزخرفي     .  مع العناصر الحيوانيةأحياناتمتزج   ى ه ون عل د لفظ   وقد أطلق األوروبي ا بع   فيم

كأراب" كل  ""يس اي  ."ب٤٢٢ش راز الهات تان    (Hatayi) وط ة الترآس ى منطق ق عل ي يطل ظ ترآ ، لف
ى      اصطالح فني وهو  . الشرقية الموطن األصلي لجميع األتراك     راك عل ات التي تجمع     أطلقه األت التكوين
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ين  ة    ب ينية واإليراني رز الص ن الط توحاة م ة المس ارف النباتي ة الزخ ة والعناصر النباتي كل"  التقليدي  ش
تج             . "ب٣٢٦ب،٣١٨شكل  " و "ج٤٢٢ ا أن ين الطرازين مم ان في الحضارة اإلسالمية ب د مزج الفن وق

ة  ة بديع ات زخرفي ف و    7,8(Petsopoulos, 1982) .تكوين لوبيختل اي" أس ن "الهات ي" ع ي" الروم أن  ف
خارف  ز أما،   المحورة تحويرا بسيطا    النباتية واألوراقعلى وحدات الزهور    تقتصر   "الهاتاي"زخارف  

ة الزخارف تشمل ف" الرومي" االنباتي يوأحيان ة الت د   الحيواني ايصعب ق ا تمييزه ا أحيان دة تحويره  لش
   ٩١)٢٠٠٠نصر، (. وتشابكها

تخدم   د اس ك"وق ة  " األرابيس ي زخرف دران اف ور  ج اجد والقص دةلمس واب واألعم ذ  واألب والنواف
ة   إلى باإلضافةسبلة  ألوالمحاريب وا  ك  ، المشغوالت الفني ردة        وذل ة مف ات زخرفي ة  ضمن تكوين   أو مرآب

ى     ة    األسطح ممتدة عل وين هندسي        أو المختلف ذا الطراز في         -"الجامات " داخل    أو ضمن تك  وعرف ه
ري    إطار  داخل   أو-10 (shamsah)(Akar, 1988)" الشمسة "العصر العثماني بـ ع  أوهندسي دائ  أو مرب

د ساهم       .  نجمي الشكل  أومسدس   ا وق ر  أسلوب آم يم     التعو  الحف ات       أيضا شيق والتطع  في تطور التكوين
د،   ( ،الزخرفية النباتية وظهور التكوينات الزخرفية المتداخلة والمعقدة         ٣٢)١٩٨٦الشناوي،   (  ٢٨٠،٢٨٢)١٩٨٢دايمان

ث   ١٠٩)١٩٩٨وارد، ( ن حي ذا الف ل ه وره فأوجوص راب  تط ة لمح ة المزخرف ع الرخامي امع ي القط ج
ل   و. "أ٤٢٨-٤٢٣شكل   "يتضح ذلك في آل من       و   ١٥٥ )١٩٨٤،  األلفي( ."قرطبة" ار   "أ٤٢٤شكل   "يمث  آن

الصف (والتكرار المتبادل   )  والثالث األولالصف  (زخرفي من ثالثة صفوف قائم على التكرار العكسي         
ة         ) الثاني راوح النخيلي ار زخرفي      " ب٤٢٤كل  ش "و". األرابيسك "أولصياغات مختلفة من الم ل آن يمث

ة مجردة      أحدثمة على التشابك والتراآب والتقابل والتدابر مما        من مراوح نخيلية مجنحة قائ      وحدة نباتي
ياغة   داخلها ص رىتحصر ب ة  أخ راوح النخيلي ن الم رار   ؤو الكأو م ى التك وم عل دورها تق ي ب س والت

ة                      التكوين شريط من زخرف وين ويحيط ب وني داخل التك ". الجدائل "العكسي نالحظ التوافق والتباين الل
" األرابيسك"تكوين زخرفي يجمع بين التشكيل الهندسي والنباتي لزخارف         " ج٤٢٤ل  شك"ونالحظ في   

وع في صياغة العناصر وفق نظم               " األرابيسك"و المجنحة والخطوط الهندسية المتضافرة نالحظ التن
ادالت                 واإلنشاءالتكرار   ات وتب دابر وتماس وتباين ل وت  المتنوع من تبادل وتشابك وتراآب وتماثل وتقاب

وين      إيقاعيةة تحقق اتزان ونظما     لوني ة للتك دة جمالي وين زخرفي      " ٤٢٥شكل    "وأيضا .  ووح ل تك ويمث
ن  ة م دات الزخرفي ن الوح ة م ة مختلف ديع لمجموع ك"ب ية " األرابيس بكيات الهندس ر والش والعناص

ة   ات وزخرف اويف"والكتاب ى  " التج ة عل ا قائم ات، جميعه ات والمثلث وي والمعين ت العل ي الروزي ف
ة        أساسية ت وتقسيمات هندسية متنوعة من شبكيات        توزيعا ة وفق نظم تكراري ائية  وثانوي  متنوعة  وإنش

شكل  "وفي  . من بسيط وتبادل وتداخل وتشابك مفتوح ومغلق وتماثل وتراآب وتصغير وتكبير وغيرها           
ن " ٤٢٧ ي م وين زخرف ل " األرابيسك" نالحظ تك ة"داخ ة " جام هدائري ل في ة تتفاع راوح النخيلي  الم
ري             وإنشائية وفق نظم تكرارية     وأنصافهاس  صافها أو الكؤو  وأن ادل دائ رار شعاعي وتب  متنوعة من تك

 والصياغات  األحجام وتدابر وتماثل آلي وتماس وتراآب تظهر تنوعا في          وتقابلوتداخل وتشابك مغلق    
ا نالحظ في        .والملمس وين لزخارف     " أ٤٢٨شكل   "آم رار الشعاع       " األرابيسك "تك ى التك ة عل ي قائم

المتبادل والمتشابك والتماثل الجزئي، وهناك التكوين الهندسي القائم على التكرار البسيط للخطوط وفق               
رتين          أوجد مختلفة   وأبعادفواصل   ى  نوع من التبادل بين وحدتين هندسيتين مبتك وني       إل ادل الل  جانب التب

   . الهندسيةواألشكالوالتقاطع والتضافر بين الخطوط 
ى الصفحات  المصاحف، زخرفة في " ألرابيسكا"واستخدمت زخارف   رة  األول " ب٤٢٨شكل   "واألخي

ة الح  اومرال"من   وعناوين السور بوحدات نباتية زخرفية مرآبة مبتكرة         وبدايات شكل   "مجنحة ال "نخيلي
دول "و "٤٢٩ ى" ٤-٣٦/١ج ب إل ة وال جان ربعض العناصر النباتي ا تظه ية، آم ارفهندس ذه الزخ   ه
ة     في عالمات اله      أحيانا ذا      رجع ي و .امش والنصوص الكتابي بعض ه ى  الزخرفي    األسلوب  ال العصر   إل

ي د، ( .العباس ارف       ٣٩،٧٨،٤٠)١٩٨٢دايمان ذه الزخ تخدمت ه ذلك اس ةآ ن    آخلفي ي م وين زخرف من تك  ض
صياغة     وفي       ٣٢)١٩٨٦الشناوي،   (. "ب٣٨٠/أ٣٠٣شكل   " الكتابيبطراز الشريط    يعرف    ما أو الكتابات

رافات  اأوالش وآي نظ ر الممل ي العص ة ف وك خاص ة الرن ي زخرف رائس وف ة، ( .م الع   ١٤٢)١٩٩٤عطي
  ١٢٨) ١٩٨٠المنياوي، (

ين  ان ب ع الفن د جم ة  و"األرابيسك"وق ا األخرىالوحدات النباتي ين أحيان ا وب ة الوحدات  وبينه الحيواني
 خاصة في     انات الحيو أطراف استخدمها في زخرفة     إلى األحيان وعمد في بعض     أخرىأحيانا   واآلدمية

 حيث نالحظ       ٣٢)١٩٨٦الشناوي،   ( ٧٠)١٩٨٩عالم،   (. "٤٣٠شكل   "مجال المشغوالت الخزفية والمنسوجات      
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وان خرافي مجنح        اإلناءفي وسط   )  اليمين إلى( أطراف  حي ة و   ب ى ( نباتي وان خرافي     )  اليسار  إل  آخر حي
  .وجسد الحيوان الذيل أطرافنالحظ خروج التفريعات النباتية من المراوح النخيلية من 

ر  د ظه ا وق لوبآم ارف  أس ائي لزخ ام البن ي النظ ر ف ي آخ ـ" األرابيسك" زخرف رف ب  األرابيسك"ُيع
ى    خاصة في مجال صناعة السجاد شاع استخدامه في العصر السلجوقي والعثماني    "الهندسي وم عل ، ويق

الخ        صياغة العناصر النباتية وفق خطوط منكسرة        تقيمة  طوط  ضمن توزيعات وتقسيمات هندسية آ المس
ا  األضالع ثمانية   أوفي شريط أحيانا وداخل جامات رباعية       المنكسرة   أو ل،   (. أخرى  أحيان  ١٧٤) ١٩٩٦آون

ل الصياغات المتنوعة       " ٤٣١شكل  " ويتضح ذلك في       ٢٧٧-٢٧٥) ١٩٨٧آبا،   (٢٧٩)١٩٨٢دايماند،  ( والذي يمث
ذا  لوبله ياألس دول "و.  الزخرف ل بعض الو" ٧-٣٦/٥ج ذي يمث ق  وال ة المصاغة وف دات الزخرفي ح
ة خاصة          " األرابيسك "أسلوب ا مسميات حرفي ع     وُت. الهندسي والتي له درة     األشكال ظهر جمي ابقة ق  الس

ة                ه التكراري بكياته ونظم وع في صياغاته وش ائية الفنان على التن ع عناصره         واإلنش ى تطوي ه عل  وقدرت
ات  ات والخام ة والتكوين ين العناصر المختلف ة ب اليبواوالمزاوج ة ألس ا جمالي ا يعكس قيم ة مم  المختلف

  .  الفنيةأعمالهعالية داخل 
  

ارة    ي الحض ان ف تخدم الفن د اس ا وق الميةآم ى اإلس ب عنصر إل ة" جان راوح النخيلي عنصر " الم
 عادة من قاعدة وسبالت      الكأسويتكون  . (trefoil)  بالورقة الثالثية  أيضاويعرف  " الكأس"زخرفي هو   

ه ظهر في العصور     إال قديمة في بعض الحضارات السابقة       أصول لهذا العنصر    أنويعتقد  .  بتالت أو  ان
ة         وتطور في صي      "أ٤٠٠شكل   "و" ٤٣٢شكل   " األولى اإلسالمية ر مراحل مختلف ة عب . اغاته الزخرفي

بعض      أشكال  احد إلىتدرج في صياغاته  ويعتقد البعض أن هذا العنصر     د ال ا يعتق ة بينم راوح النخيلي  الم
ن  ر أن م افها    اآلخ ؤوس وأنص تقت الك افها اش ة وأنص ر النخيلي ن    "و.  العناص ل م ع آ ة م ق الباحث تتف

ي  ادين ف ابق " الكأس "أناالعتق ي الس ي ف دأ آعنصر زخرف ع إالب دمج م ر العصور وان ه تطور عب  ان
ة"عنصر  راوح النخيلي افها" الم يغ وأنص ث ص كال بحي ى  بأش رة حت دة مبتك ن الصعب أصبح جدي  م

ين العنص  ق ب ام    التفري ة لنظ ة المكون ردات الزخرفي ل المف ا تمث ي مجمله ي ف رفيين وه ريين الزخ
ة سواء                    قد  و". األرابيسك ذه الوحدة الزخرفي ة من ه استطاع الفنان ابتكار العديد من الصياغات المختلف
ات    إلى الزخرفي   أسلوبها تتدرج في    أنها من حشوات مختلفة حتى      ما تحويه  أوفي شكلها     مجموعات وفئ
ة ل . مختلف دول "ويمث ر  "٣٧ج ة لعنص ة متنوع ياغات زخرفي أس"ص ر " الك ي العص ي ف الزخرف

ل                اإلسالمي ا ويمث ا، آم " ٣٩/٣،  ٣٨جدول   " من آؤوس ثنائية وثالثية البتالت وآؤوس مجزاة وغيره
زين عنصر             ة     "الكأس "صياغات زخرفية متنوعة للحشوات التي ت راوح النخيلي داخل من        أو الم  من ال

ر مفرغة،         عناصر هندسية من خ    العيون، وشبكيات هندسية             أوطوط ونقط ودوائ داخلها نقط تعرف ب  ب
ى ظهرت في العصور    ( ر وخطوط    األول م تطورت      وأقراص  من دوائ اطمي ث ى الف ى  واستمرت حت  إل

يات  ات وسداس ات ومعين افةمثلث ى باإلض دوائرإل نقط وال ة)  ال ات نباتي ناوي، (. وتفريع -١٣٨)١٩٨٦الش
يد، (١٥٨ ل   ٤٧، ٤٣)١٩٨٧الس دول "ويمث ة " ٣٩/١/٢/٤ج ة مرآب ات زخرفي ة وتكوين ياغات زخرفي ص

  .وأنصافها المراوح النخيلية أوالتي قوامها عنصر الكأس " األرابيسك"ومتنوعة لزخارف 
  

ذا العصر    ي ه ان ف تخدم الفن ا اس ىآم ب عنصر إل ة" جان راوح النخيلي انثس"عنصر " الم  "األآ
(Acanthus)ي د .  الزخرف ىوعم د إل ة    البع يم ورق ن تجس انثسع ا   األآ يص مظهره ا بتخل  وعالجه

 المساحات باالشتراك مع العناصر      زخرفية بحتة تمأل وأشكالالطبيعي وتحويلها إلى شبكة من خطوط     
رى تخدم . األخ د اس انثس"وق ة   " األآ ي، زخرف ك ف وي وذل ي العصر األم واحف بية الخاصة األل  الخش
ى تيجان       ظأنهاحيث ترى الباحثة   " األقصى"بالمسجد   وين الزخرفي وعل دة هرت في التك شكل  " األعم

ة          . "أ٤١٧ ة      واإلطارات وزخرفة الشريط المنكسر الذي يفصل بين المثلثات المتبادل ة في واجه  الخارجي
ارات قصر        . حيث ظهرت ذات حواف مسننة    " المشتى"قصر   ة المفجر   "وزخرفة بعض آن وفي  " خرب
امع  روان"ج ى" القي ان عل درة الفن ث نالحظ ق ان حي رة الرم ي( ".٤٣٣شكل " صياغتها داخل ثم ، األلف
   )8,9(Baer, 1998 ٤٦-٤٣)١٤١٤مليباري، (  ٣٨-٣٥)١٩٨٧السيد، ( ١٥٤، ٥٩ )١٩٨٤

ذا العصر عنصر زخرفي             " األآانثس"و" المراوح النخيلية "والى جانب عنصري     ان في ه استخدم الفن
ا    أوراق"آخر هو     ار العنب وأغ         " العنب وثماره ة        ، حيث ظهرت ثم ه الخماسية والرباعي صانه وأوراق

ة الصخرة                   ة قصر المشتى وقب  ٣٧)١٩٨٧السيد،   (. "أ،ب٤٣٤شكل   "والثالثية الفصوص في آل من واجه
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اري، ( ك    ٤٥)١٤١٤مليب د ذل ذا العنصر بع ور ه د تط ق فأصبحوق لوب يصاغ وف ر أس يابية ضمن أآث  انس
احثين والمؤرخين        ". ج٤٣٤شكل  " وذلك في العصر العثماني      أخرىوحدات زخرفية    ويرمي بعض الب

ان قام به    ما   أن إلى ر العصور    الفن ى                ل من تطوير       عب ا أدخل عل ك من خالل م ة، وذل ه الزخرفي تكوينات
ة  "العناصر النباتية الثالثة     راوح النخيلي انثس "و" أوراق العنب "و" الم ا     " األآ د وتحوير جعله من تجري

  ٤٩-٤٣)١٤١٤مليباري، (. د منهمتخذ هيئات متشابهة يصعب معها تحديد هيئة آل واح
دة حيث      إلى - آما ذآرنا سابقا   –في أواخر العصر العثماني     " األرابيسك"هذا، وقد انتقل فن       مرحلة جدي

أثيرات  ه ت ت علي ةدخل ن أوروبي ن ف اروك" م و"و" الب ة ". الرآوآ تخدمت عناصر زخرفي رىفاس  أخ
ة     ع واألوراق المعقوف انث  والجامات وورق ا آالعقود المتماوجة واألصداف والقواق ازات التي   ألآ س والف

دة غالبا ما تتوسط التكوينات وتيجان        ى  األعم ة وفق          إل د     أسلوب  جانب عناصرهم التقليدي  زخرفي جدي
   ٢٠٩،٢١٠) ١٩٩٧آبا، (. "أ،ب٣٢٠شكل "يختلف عن األسلوب األوربي الخالص 

  
  
  
  )Lotus( اللوتــسزهرة  •

ار عة متنوعة من        مجمو اإلسالمية تناول الفنان في الحضارة       ه    واألوراق األزه  واألشجار  والفواآ
ة       أسلوبالمختلفة وقد آان يصوغها وفق       ا  زخرفي قريب من الطبيع ان  وفي    أحيان د    أخرى  أحي ى  يعم  إل

  . تحويرها من خالل معالجات وصياغات فنية متنوعة
ى  اإلسالمية في العصور    زهرة اللوتس آعنصر زخرفي     استخدم الفنان    ي العصر    ف  ت حيث ظهر    األول

ة الصخرة   "فسيفساء   آل من     تزيين   في   األموي ة   و" قب ة "قصر   اجه ا في      "المشتى "و" طوب شكل  " آم
ان    " أ،ب٤٣٥شكل  "في  حيث نالحظ   " ٤٣٥ د   أن الفن وتس "صاغ عنصر     ق  مستوحى من    بأسلوب " الل

ل  الفرعوني من حيث        الطراز  قريب الشبه من        أيضا انه   إال - سابقا  آما ذآرنا  -الطراز الساساني   وبأس
  ٢٢٣،٢٢١) ١٩٧٠شافعي، (. توزيع البتالت في صفوف متدرجة وراء بعضها البعض

وتس " زخرفة بدايات وعناوين السور بعنصر       إلى أحياناوفي العصر العباسي عمد الفنان       الزخرفي  " الل
د،   (.  جانب المراوح النخيلية والشجرة المتفرعة وبعض الوحدات         إلى ك في      ٣٩،٧٨،٤٠)١٩٨٢دايمان  ويتضح ذل

ان   " هـ٤٣٥شكل  " ى حيث نالحظ آيف عمد الفن وتس وفق    إل  زخرفي مستوحى في    أسلوب  صياغة الل
  .  القديمةفنون مصربناءه الهندسي من عنصر اللوتس الزخرفي الشائع في 

وتس         رة الل ان لزه يوية وقد آ ام في العصر        "د٤٣٥شكل    "اآلس استخدمت في   حيث   اإلسالمي  دور ه
م           زخرفة العمائر والفنون التطبي    ام ومصر        قية منذ العصر المغولي في فارس والعراق ث ى الش انتقلت إل

ى       . في العصر المملوآي   ك إل أثيرات ويرجع ذل ن              الت ة الصينية التي ظهرت في الف ر   اإلسالمي  الفني  اث
ول ك والمغ ين الممالي ية ب ات السياس ق العالق وتس   .توثي رة الل تخدمت زه د اس اوق ردة إم  ضمن أو مف

ة                  ي باتتكوينات زخرفية ن   ة المختلف ة بعض المشغوالت الفني ك في زخرف ادن   آأشغال ة متنوعة وذل  المع
ي   ا ف ا آم يج وغيره اج والخزف والنس كل "والزج اوي، (   ١٣٨)١٩٩٨وارد، (. "٤٣٦ش      ٢١٩،١٣٠) ١٩٨٠المني

ل ذي يمث ةوال ات زخرفي يل  تكوين ابع قريب من الشكل الطبيع وتس ذات ط ى وحدات من الل ة عل  قائم
ورقتين  األحيانوقد عمد الفنان في بعض      . ار العكسي ذو االتجاه الدائري    التكر اميتين  إلى صياغة ال  األم

ين (" ٤٣٧شكل  "في   ونالحظ    "٤٣٨شكل   " "٤٣٧شكل  "و .بشكل متقاطع  ائم    ): اليم وين زخرفي ق تك
ة،     وتس الزخرفي دة الل رار المتساقط لوح ى التك اء) اليسار (عل دة الل  إن وتس  من الفخار المزخرف بوح

  . ذات مسقط راسي حيث نالحظ التكرار الشعاعي والتراآب بين البتالت" الشبيهة بالطراز الفرعوني"
  .اإلسالمية الصياغات الزخرفية المتنوعة لعنصر اللوتس في الحضارة أهم" ٤٠جدول "ويمثل 

  
  )Rosette( زهرة الروزيــت •

ن    ي الف ائعة ف ة الش دات الزخرفي ن الوح ت م رة الروزي د زه المياتع تخدام و. إلس ة اس ع بداي ترج
ى الروزيت آعنصر زخرفي     ة        األموي  العصر    إل واح   حيث استخدمت في زخرف بية الخاصة     األل  الخش

دة  أقواس وسط تكوين يمثل العقود من       األقصىبالمسجد   ة  و ،"أ٤١٧شكل  "و" أ٤٣٩شكل  " وأعم واجه
يا وذل             " المشتى"قصر   ررة عكس ة المك ة        تتوسط المساحات الهندسية المثلث ى طول الواجه شكل  "ك عل
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كل " و"ب٤١٧ ي(. "٢٨٧ش اوي، ( ١٥٤ )١٩٨٤، األلف ي( ١٣٥) ١٩٨٠المني ر  ٦٧)١٩٩٧، بهنس ي قص ة " وف خرب
حيث نالحظ صياغة الروزيت ضنت تشكيالت وشبكيات هندسية من خطوط            " ب٤٣٩شكل  " "المفجر

ة       " المصلبات"متضافرة وزخارف    ة مختلف ان      ن" ج٤٣٩شكل   " وفي    .وفق نظم تكراري درة الفن الحظ ق
ة   ي تطوير صياغة زخرفي رار الشعاعي والتراآب ف ن التك ق نظم م دائرة وف تخدام عنصر ال ى اس عل
ى  ائم عل ي هندسي ق وين زخرف بكية وتك ة ضمن ش ردة زخرفي ا آمف م تناوله دة الروزيت ث رة لوح مبتك

ي صفوف  يط ف رار البس ةالتك يةأفقي ي .  وراس كل "وف كيال" د٤٣٩ش ين تش ان ب ع الفن بكيات جم ت وش
ر                  رار البسيط والمتضافر والتكبي هندسية مختلفة وصياغات زخرفية مجردة للروزيت وفق نظم من التك

   . وغيرهاواإليقاعوالتصغير والتبادل اللوني 
استخدام الفنان لصياغات زخرفية متعددة من الروزيت، منها ما هو قريب من              األشكالونالحظ في هذه    

ا   التنويع في إلىآما انه عمد  . هو مجرد الشكل الطبيعي، ومنها ما      ع  من  عدد بتالته تالت  ) ٤ (أرب ى ب  إل
ن الداخل بمجموعة من    م زخرفة عنصر الروزيت     إلى وأحيانابتالت،  ) ٨(بتالت وغالبا ثمان     )٦(ست  

  .التكوينات والتفريعات النباتية الزخرفية
ة قصر       في زخ   في زخارف سامراء     في العصر العباسي        أيضا    آما ظهر عنصر الروزيت     ة واجه رف

ع   لألسلوب إلىمشابه   بنائي وتوزيع هندسي     بأسلوب وذلك    ٢٧٥)١٩٩٨جودي،  ( ،"الجوسق الخاقاني "  المتب
ة في جامع       ".أ٤٤٠شكل  " "المشتى "في واجهة قصر     ة بالطات خزفي روان " وفي زخرف شكل  " "القي

ي        " ب٤٤٠ ة، وف ن الطبيع و م ردة والقريب ت المج دات الروزي ظ وح ث نالح ية  حي ارف العندس الزخ
ابكة التي     المتقاطعة واألشكالالجصية للفسطاط وضمن التشكيالت الهندسية القائمة على الدوائر           والمتش

   ".ج٤٤٠شكل " "بن طولون"تزين جامع 
د ي العصر  وق ان ف تخدم الفن تاإلسالمياس ا  الروزي ردة إم بكيات  أو مف ات والش ضمن بعض التكوين

بية      األوانيبعض    زخرفة  في وذلك  والنباتية الهندسية ة  " أ،ب٤٤١شكل  " المعدنية والقطع الخش وزخرف
  ٦٥،١١٠،١٠٣)١٩٨٩عالم،  ( ."٤٢٥/٢٩٠شكل "و "أ٤٤٢شكل  " و "ج٤٤١شكل   "واجهات المساجد والمدارس  

ى                حيث نالحظ تكوينات زخرفية متنوعة قائمة على الجمع بين الروزيت والتكوينات الهندسية القائمة عل
تقي ةالخطوط المس ةمة والمنحني دوائر المتقاطع ابك والتضافر ونالحظ   وال رار والتش م التك ق نظ  أن وف

ين                    في المنتصف  المساحات ا ب ة من الشكل الطبيعي م ع )٤( قد شغلت بوحدات الروزيت القريب   و األرب
رار   )اليمين(" ب٤٤٢شكل "آما نالحظ في . الثمان بتالت) ٨(الست و ) ٦( ى التك  آنار زخرفي قائم عل

ة، العك ة روزيت طبيعي ة ويتوسط الزخرف راوح النخيلي ل للم ق )األسفل(سي والتماث رار عكسي وف  تك
دائري                 تفريعات نباتية من المراوح النخيلية يحيط بها على الجانبين روزيت مجردة قائمة على التكرار ال

يت مجردة    زخرفية قائمة على التكرار البسيط لروز      آنارات) اليسار( "أ٤٤٣شكل  "ويمثل  . والشعاعي
خطوط متقاطعة  (، وتكرار متبادل بين وحدتين مجردتين من الروزيت       األعلىفي  ) دائرة وخطوط ونقط  (
ى  تجريد وتبسيط الروزيت       إلى ونالحظ آيف عمد الفنان      .األسفلفي  ) نقاط) ٤(دائرة و (نقاط و ) ٤(و  إل

عاعية   ة والش ى الخطوط المتقاطع ة عل ية قائم ة هندس ا(ضمن صياغة زخرفي ل ع عدة تمث تالتأرب )  ب
  ."ج الوسط٤٤٠شكل " وأيضا والنقط و الدوائر

تخدام  اع اس د ش ا وق ت"آم اني"الروزي ي العصر العثم يط  ف ة بعضها بس ة متنوع  وبصياغات زخرفي
ك       واألواني وذلك في زخرفة البالطات       مبتكر ومرآب  اآلخروالبعض    الخزفية والمنسوجات ويتضح ذل

ه " وزهرتا  البسيط الشكل   الروزيت أغصانات نباتية من     تكوين زخرفي لتفريع   "ب٤٤٣شكل  "في   " الل
زان                    ل الجزئي واالت ا نالحظ التماث دابر والتراآب والتشابك آم قائم على التكرار الشعاعي والتقابل والت

ة   " ج٤٤٣شكل  " وفي   . والتباين في المجموعات اللونية    الملمسفي التكوين والتنوع في      تكوينات زخرفي
ة ومب ياغات مرآب ل  لص ه والقرنف ت والالل ن الروزي رة م افة تك ى باإلض ارف إل ة" زخ ل " الشمس داخ

  .واألوراقوالبراعم " الجامات"
  .اإلسالمية الصياغات الزخرفية المتنوعة لعنصر الروزيت في الحضارة أهم" ٤١جدول "ويمثل 

  
  )Lala (زهرة الاللــه •

ن      " الالله"احتلت زهرة    اني       خاصة في    اإلسالمي مكانة بارزة في الف ه    العصر العثم ى ان ق  حت  أطل
لطان    د الس ر عه ى عص د"عل ر ) م١٧٣٠-١٧٠٣" (احم ه"عص ذه   ". الالل ى ه انيون عل ق العثم أطل

 Liliaceae)  واالسم العلمي لها هو .)Tulip (باإلنجليزية" الالله"زهرة وتعرف " الله"الزهرة آلمة 
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Tulipa)"  كل ا و   (www.Wikipedia.com) ".أ٤٤٤ش رفآم رة  اأيض ُتع ان "بزه قائق النعم ، "ش
رف  اوتع رة  "أحيان ى"بزه ن"و" الخزام زال"و" السوس رن الغ د، ( "".ق ا، (  ٢٢٥،٢٢٦،١٦٩)١٩٨٢دايمان آب

ان في العصر        وقد      ٥٤)٢٠٠٣شاهين،  ( ٢٦١)١٩٨٧ رة    اإلسالمي استخدم الفن ه " زه ة    " الالل دة زخرفي آوح
م تكراري  ى نظ ة عل ة قائم ات زخرفي ك ضمن تكوين ردة وذل ائيةة مف ةوإنش ا صاغها ضمن . مختلف  آم

ين عناصر ا وب ع بينه ة تجم ة متنوع ات زخرفي ي تكوين ا ف ية آم ين" (ب٤٤٤شكل " هندس ل ) اليم يمث
ى  باإلضافةتكوين زخرفي يجمع بين الالله والخطوط المنحنية المتوازية وفق تكرار عكسي              عناصر   إل

ي      ) اليسار(الروزيت الطبيعية،    ة وفق           يمثل تكوين زخرفي يجمع ب ة المتوازي ه والخطوط المنحني ن الالل
ا   إلى باإلضافة . الصغيرة والثالث نقطآالدوائر عناصر هندسية إلى باإلضافةتكرار عكسي     الجمع بينه

ة و   من زهور وتفريعات   أخرى  زخرفية  عناصر وبين الرموز  مجردة عناصر   نباتي ة (آ السحب  و) األهل
ينية  ي"الص ة " تش واج"وزخرف رةاألم اتو"  المنكس ان والزهري كل  "التيج ل "٤٤٥ش ين( ويمث ) اليم

دوائر                  تكوين زخرفي لمصفوفة قائمة على التكرار المتبادل لوحدات من الالله زهرة الزنبق والرموز ال
رار              ) اليسار(و. األهلةالثالثية المتقابلة والمتداخلة تمثل      ى التك ة عل وين زخرفي لمصفوفة قائم ل تك يمث

ذه    .  زهرة الزنبق ومجموعة من التيجان والشرائط المتضافرةالمتبادل لوحدات من الالله    ويالحظ في ه
التكوينات زخرفة وحدة الالله من الداخل بوحدات هندسية آالنقط ونباتية والتنوع في صياغة العناصر                 

  . الخطية واللونيةاإليقاعيةوالتنوع في الملمس والتباينات اللونية والنظم  والنظم البنائية ونظم التكرار
ر من    د في آثي ذلك عم انآ ى األحي ل   إل ق والتماث ى التواف وم عل وين زخرفي حر يق  صياغتها وفق تك
رة          . "ب٣٢٤شكل   " و "٤٤٦شكل   "التقريبي والتباينات اللونية   د شاع استخدام زه ذا وق ه "ه  في  "الالل
وجات و ة صناعة المنس األوانيالصناعات الخزفي دران المس  آ زين ج ي ت ة الت ات الخزفي اجد  والبالط

    ٩٤)٢٠٠٠نصر، (.  القرن الخامس عشرأواخرمنذ سبلة وغيرها، وذلك ألوالقصور وا
  .اإلسالمية الصياغات الزخرفية المتنوعة لعنصر الالله في الحضارة أهم" ٤٢جدول "ويمثل 

  
  )carnation(  زهرة القرنفــل •

ن                 " القرنفل"تعد زهرة    ة التي شاع استخدامها في الف  خاصة في     اإلسالمي احد العناصر الزخرفي
الصناعات   و  آالمحاريب وجدران القصور    العصر العثماني وذلك في زخرفة معظم الصناعات الخزفية       

يجية انيون  . النس د العثم رف عن و                      )Karanfil(تع ا ه ي له م العلم ، واالس
(Caryophyllaceae Dianthus D. caryophyllus/ Carnation)"  كل . "أ٤٤٧ش

(www.Wikipedia.com)     راجح أن   و ران أو الصين، وال ى إي ا إل ع إم رة يرج ذه الزه د أن اصل ه يعتق
  ٩٣)٢٠٠٠نصر،  (  ١٧١) ١٩٩٦آونل، (. أصلها يرجع إلى إيران في العصر الساساني

ل        و رة القرنف ان زه ة      قد صاغ الفن ة من الواقعي ة ي ريد والتج"٤٦٤/ب٣١٧ شكل "  وفق معالجات مختلف
ة                إلى ياناأححتى انه عمد     شكل  " "تشي " صياغتها وتكوينها من خالل وحدة السحب الصينية الزخرفي

ائي الشعاعي             أسلوب صياغتها وفق    إلى أحياناآما وعمد   ". ب٤٤٧ ى النظام البن ائم عل  زخرفي مجرد ق
  تفريعات متشابكة مع زهور أخرى أو       أيضاآما صاغها   ". أ٤٤٨شكل  " "القرنفل" المروحي لزهرة    أو

ا تخرج  قد   أو   ومتموجةتفة  نباتية مل  ة             أحيان ة المختلف ا األوراق النباتي ة محيطة به ك في    ،  من مزهري وذل
ا    وأوانيهزخرفة جدرانه ومنسوجاته وبسطه      ل   . "ب٤٤٨شكل    " وبالطاته الخزفية وغيره جدول  "ويمث

  .اإلسالمية الصياغات الزخرفية المتنوعة لعنصر القرنفل في الحضارة أهم" ٤٣
اني     آما وقد تميز ال    د             عصر العثم تلهام وصياغة العدي ى اس ان عل درة الفن ة      بق من الوحدات الزخرفي

ة  ات  المتنوع ليب " آنب ود الص ا "أو (peony)" ع ري "و ،(paeonia)" البايوني نبل الب  أو "الس
ة" نت "أو" الياقوتي ورود،(hyacinths) "اليس رة  و، وال ورد"زه ات ال  (sprays of roses)" رش
كل " رة ،"أ٤٤٩ش راسا" وزه اءألج كل " (bluebells)"  الزرق راعم ، "ب٤٤٩ش  (buds)والب

ا ز.وغيره ذه العناصر   وتتمي اه ي صياغاتها بأنه ون  ف ا تك ي غالب كل الطبيع ن الش ة م  ,Baers). قريب
  ٢٦١،٤٣١،٢٦٢)١٩٨٧آبا،  (27,28(1998
 ضمن   زخرفي خاص   أسلوب اغتها وفق    ي استلهام بعض العناصر الزخرفية الصينية وص      إلى باإلضافة

ة     ة المختلف ه الزخرفي رزه وتكوينات ه وط ة   وحدات حاب الزخرفي دة الس ل وح حب  أو  مث ات الس  حلزوني
(cloud scrolls) ي "أو دة ، (techi) "تش از "أوراقووح كل  "(saz) "س كل " و"أ٤٥٠ش ش

دة ،"ب٤٢٢ خور " ووح واجالص رةواألم كل " (rock & breaking wave)  " المنكس ش
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امي ، ( 92  (Akar, 1988)30(Petsopoulos, 1982) ."٤٤٦/أ٤٤٩ ا و     ٢٩٥)٢٠٠٣الته ي   اآم ان ف تخدم الفن س
ق  ي صاغها وف ة والت تلهمة من الطبيع رة بعض الوحدات المس اني وبكث ي أسلوبالعصر العثم  زخرف

الزخرفية والتي تطورت في صياغتها من      " الهالل"منها وحدة   . مجرد وفق صياغات وتكوينات متنوعة    
احثين       ". ب،ج٤٥٠شكل   " الشكل المجرد  إلىن الطبيعي   الشكل القريب م   د بعض الب  وحدة   أن من  ويعتق

ة            " الهالل" ة مرآب ه ثالث         ةقائم المجردة استطاع الفنان تطوير وابتكار وحدة زخرفي وين قوام ى تك  عل
دى  الزخرفياألسلوبويعرف هذا     ١٢٢)١٩٨٨الصايغ،  ( بداخلها نقط،   متجمعة أو  متقاربة  نقط أو دوائر   ل

انيين ـالعثم نتيمانيت" ب اه  (chintemani)" ش حرية"ومعن وهرة الس كل " (magic gem)" الج ش
ردة    إما وتستخدم هذه الوحدة الزخرفية      ".د٤٥٠ وين زخرفي        أو مف ى  ضمن تك ة      إل  جانب وحدة زخرفي

ة من خطان متماوجان       ق  126 (Akar, 1988)10(Petsopoulos, 1982)". هـ ٤٥٠شكل  "مجردة مكون   ويطل
ة      األتراك بعض وين الزخرفي زخرف وع من التك رق والكور  " على هذا الن  أو (nakshi pelenk)" الب

  ٣٠٦)٢٠٠٣التهامي ، ( ٢٤٧،٢٨٩)٢٠٠١خليفة ، (. "واألقمارالسحب "
د           " شنتيماني" زخرفة   أن فييعتقد   بعض الباحثين    أن إال ات آالفه ود بعض الحيوان هي مستوحاة من جل

ؤ       أنهاطراز الصيني والذي يعتقد      ال إلى ترجع   وأنها،  والنمر واج  تمثل لديهم حبات اللؤل ا  البحر   وأم  وأنه
  ٢٦١،٢٦٢)٢٠٠١، خليفة ( 10  (Petsopoulos, 1982)126(Akar, 1988).  الحسنوالفألرمز للقوة 

  
  )Anthemion( زهرة األنثيمون •

ان في العصر           ة        اإلسالمي لم يستخدم الفن رة االنثيمون الزخرفي ادر    إال زه ة       بشكل ن ه  في زخرف  أعمال
ات         . الفنية وقد ظهرت زهرة االنثيمون آوحدة زخرفية في العصر العباسي وذلك في الزخارف والتكوين

راز   ية لط اني "الجص امراء الث كل "" س ذلك."ب٢٩٣ش ون  وآ دة االنثيم تخدمت وح ي العصر   " اس ف
وآي  ة  الممل ي زخرف وك ف ض الرن الطين  بع ة بالس راء الخاص اص با واألم ك الخ ن   آالرن لطان اب لس
امي ،    ( ١٥٢)١٩٩٦الشهباني،  (". "قالوون من تطور عبر " األرابيسك"زخارف   ما بلغته أن آما    ٣١٧)٢٠٠٣الته

ة   "العصور المختلفة وما استحدث من صياغات زخرفية متنوعة لعنصر           راوح النخيلي أو الكؤوس،   " الم
تالت    أوجد ا في نظام      صياغة زخرفية ثالثية الب ، ٣٧جدول  "و" ٤٤جدول  " "اتالشراف "تستخدم غالب
ا   حد ما إلىتشابه  " ٣٩/٢ ة ل  إحدى في هيئتها وبنائه ة في      الصياغات الزخرفي وحدة االنثيمون الزخرفي

    .الحضارة المصرية القديمة
  
  األشجـــار •

ي الحضارة    ان ف ره الفن ا ابتك ال فيم ا الفع ة دوره ان للطبيع د آ الميةق ة اإلس ات زخرفي ن تكوين  م
ة، ف تخدممتنوع ةاس ر النباتي ةت العناص ا  المتنوع ة إم دات زخرفي ن أو آوح ر م وير الكثي ي تص  ف

آانت في  التي   وانهار وغيرها و   وأشجارالموضوعات الفنية آمناظر الصيد والمناظر الطبيعية من قرى         
  ١٤)١٩٩٠عطية، (. محاآي للطبيعةزخرفي  بأسلوببداياتها تصاغ 

ة متنوعة        األشجار  مختلفة من    واعاأن اإلسالميةالحضارة  وقد استخدم الفنان في      ات زخرفي  ضمن تكوين
ا   . األموي آثر تمثيلها على جدران المباني والجوامع خاصة في العصر           د   آم ان     وق د الفن ى عم ا   إل  تناوله

ة في   ة واألواني  بعض صناعاته الخزفية آالبالطات الخزفي ن      الخزفي السيد،  (. المخطوطات وفي مجال ف
٣٦)١٩٨٧      

ا ظهر   لتكوينات النباتية الزخرفية    اهذه  ومن اشهر    دخل  و  الجدار الغربي    زيني  األموي  في العصر      م م
ى ضفتيه   " نهر بردى"لجامع الكبير بدمشق، حيث تصور   لالباب الرئيسي     أشجار يمر بدمشق، وتقع عل

قية،            هاالمشمش والتفاح وقد تراصت بين    وضخمة تمثل السرو     رى الدمش ل بعض الق  عدد من المباني تمث
اري   واختال  ة ف الشكل المعم رى عن بعضها      لألبني ات   و،"،بأ٤٥١شكل  " يعكس اختالف الق التكوين

ل           . "٤٥٢شكل  "التي تزين قبة بيت المال       وهناك التكوينات الزخرفية النباتية في قبة الصخرة والتي تمث
د زخرفت        بأغصانها النخيل   أشجار  بيضاوية ومستطيلة وفصوص صغيرة تشبه           بأشكال  المتفرعة وق
ا بلح   حب وف ال ا قط دلى منه ؤ وتت كل  "ت اللؤل ى بعض    . "٤٥٣ش دة عل ب الممت ات العن اك تفريع وهن

ام قصر      إلى باإلضافةالمساحات وبعض المناظر الطبيعية التي تصور مزرعة من القصب،            جدران حم
ة المفجر " ددة من " خرب ة متع احيث آسيت الجدران بمواضيع زخرفي وين زخرفي لشجرة أبرزه  تك

رة مومن  .مثم ي بعض األشجار أه ة ف ان آوحدات زخرفي ا الفن ي تناوله ه الت ة، هي شجرة أعمال  الفني
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ا  وتكوينات مختلفة ومتنوعة     بأشكال النخيل وصاغها    أشجاراستخدم الفنان   وقد  ". النخيل"  بأسلوب  أحيان
ي  كل الطبيع ن الش ب م اقري لوب أخرى وأحيان ردبأس ي مج ة زخرف ي  ضمن درجات مختلف ك ف ، وذل

ة بع  يض زخرف ة  األوان كل "الفخاري ال  " أ٤٥٤ش ي مج ة وف ات الخزفي وجاتوالبالط كل  " المنس ش
 الصياغات الزخرفية المتنوعة    أهم" ٤٥جدول  "ويمثل    ".٤٥٥شكل   "المخطوطات وغيرها و "ب٤٥٤

  .اإلسالميةلعنصر النخيل في الحضارة 
ة الصخ        آأشجار األشجار من   أخرى أنواعاآذلك تناول الفنان     اح في قب ة        رة   التف وان قصر خرب وفي دي

ا ويعتقد بعض المؤرخين       ""٤٥٦شكل  "" المفجر  أنونالحظ       ٣٥،  ٣٦)٢٠٠٥حسن،   (".  شجرة سفرجل    أنه
ا              إلى زخرفي يرجع    أسلوبالفنان صاغها وفق     وين شجرة يحيط به  الطراز الساساني حيث يتوسط التك
وان  أومن الجانبين طائر      اك   و . حي ان و الصنوبر    أشجار هن  ،"٤٥٨شكل    "السرو و "٤٥٧شكل    "الرم

ة من      إلى باإلضافة  و ، وغيرها المشمشو ار   تناول مجموعة مختلف ار    األزه  واألوراق واألغصان  والثم
راعمو رىعناصر  والب اورلؤلؤ لا آأخ انواألس كل  " والتيج ي "٤٥٩ش ؤوسواألوان ا، ج(.  والك ، ١الباش

الم،  (١٤٠،١٤١)١٩٩٩ ن، (  ٨٦)١٩٨٩ع تطاع ا   ٣٦)٢٠٠٥حس د اس ذه العناصر  وق ة ه ان معالج ا لفن ث حوره حي
ق  وصاغها آ ة وف ردات زخرفي لوبمف ه أس ى يعكس قدرت ار و عل ق  االبتك ا يتواف ع عناصره بم تطوي

   .متجانسةالتصميمي للعمل الفني وذلك ضمن وحدة فنية  البناءو
  
  
  
  اباتــكتـال. ج

ة    أو يعد الخط العربي   ة العربي ع  إحدى   الكتاب ون   روائ رادة         ميةاإلسال  الحضارة   فن ا يعكسه من ف  بم
  . صالة، وبما يحويه من تكوين جمالي رفيع ومضمون فكري فلسفي تميز عبر عصور عدةأو

ة        أظهرت  التي    األثرية من خالل المكتشفات     اإلسالمعرف الخط العربي قبل      ات القديم وع في الكتاب  . تن
ريم     الحرف العربي من خالل ارتبا      الكتابة العربية وبالتالي     أهميةوتنعكس   القران الك ا ب د احد    . طه ويؤآ

الم               قد   اإلسالميالدين   "أنالمؤرخين   ة والخط وانتشر الخط العربي في الع نح العرب اللغ  اإلسالمي م
   ٢٩٧،٣٠٦)١٩٧٨السجيني، (.  رابطة لجميع الشعوب اإلسالميةفأصبح

  
م      د انتشار الحضارة        اإلسالمي لم يتعرض الحك ة  اإلسالمية  بع ة  لديان دن  أهل   ولغ اليم  الم م     واألق  التي ت

تح     والمدن ظلت    األقاليملهذه   األصلية اللغات   أنحتى  ،  فتحها د الف مستعملة في الكتابات الرسمية لفترة بع
المي ى  . اإلس ائمين عل ان الق الفك ةاألعم راق   الكتابي ي الع ران ف م وإي رانيين ه ة  إي تخدمون اللغ  ويس

ى           ائمين عل ا الق ا البهلوية في الُمكاتبات، بينم ة  لاألعم م           الكتابي اط  في مصر وسوريا ه  ويستخدمون   أقب
يالدي     اللغة العربيةأواستخدمت الكتابة  قد  و . في الُمكاتبات  اإلغريقيةاللغة   امن الم رن الث  )م٨.ق( في الق

ن مروان      عبد" األموي من الخليفة    بأمرفي سوريا    )م٧٠٠/ هـ٨١ (حوالي عام  ك ب ام    ،"المل   وحوالي ع
    ٤٣)١٩٧٠شافعي، ( ."عبداهللا بن عبدالملك" من الخليفة بأمرفي مصر ) م٧٠٦ /هـ٨٧(
  

ة            اآلراءتعددت   ة العربي ات حول اصل الخط والكتاب ى        أن إال.  والنظري احثين اتفق عل  أن معظم الب
ا يكون    ) والذي تفرع من الخط اآلرامي   (♦جذور الخط العربي يرجع إلى الخط النبطي       الذي يعد اقرب م

اعي،   ال(. "٤٦٠شكل   "للخط العربي  ى      ١٢٤)١٩٧٧رف ر عل بعض  ةمنقوش الح اول ألمجموعة من ا      وقد عث  ب
الخط       أنها آثير من الدراسات     أثبتت،   القرن الرابع والسادس الميالدي    إلى ترجع   الكتابات ة الصلة ب قريب
ل و     ١١)١٩٩٧بهنسي،   (   ٢٩٦)١٩٧٨السجيني،   (. "٤٦١شكل   "العربي   رن الثالث        تمث ين منتصف الق ا ب رة م  الفت
ة      الميال ى               دي ونهاية القرن السادس الميالدي مرحل ة إل  تطور وتحول الخط العربي من صورته النبطي

  ٢٩١،٢٩٤)١٩٧٨السجيني، ( .صورته الحالية
  

                                                 
أن االنباط العرب آانت  "- استاذ االتصال بقسم الصحافة واالعالم في جامعة اليرموك، عَمان   -"عصام الموسى "اثبتت دراسة ميدانية اجراها      ♦
دوره من   ) م.ق٢٠٠-٥٠٠(الحرف النبطي  والحرف العربي اشتق من     ".  اسهاماتهم األولى في تطوير االبجدية العربية      لهم الحرف  الذي اشتق ب

ة            ) م.ق١٠٠٠-١٢٠٠ (اآلرامي ة الهيروغليفي ى الكتاب ة،  ). (م.ق٤٠٠٠(والذي بدوره يرجع في اصوله وجذوره إل الشرق  (.  ٩٣)١٩٨٩خليف
 ٢٢) ٢٠٠٥األوسط، 



 ١٨١

ى     وي وانين   الو األسس موعة من     ج م قوم الخط العربي عل تم ضبط حجم          الهندسية   الق خاصة حيث ي
ذي هو قطر        األلف ومساحات الحروف وفق مساحة حرف        رة    يأل ال أي  دائ ان    ب م آ ـ   .  قل ن  "ويرجع ل اب

ر الفضل  ♦"مقلة اس، واتخذ                         األآب ي، حيث اتخذ من النقطة وحدة للقي  في تحسين وتطوير الخط العرب
  ٣٫٩)١٩٧٨السجيني، ( ١٦٠)١٩٩٨، جودي(". ٤٦٢شكل " لرسم بقية الحروف أساسا" األلف"حرف 

ر من     قد  ف ، الخط العربي  أقسام أو ألنواعبالنسبة  و ام الكثي ة       ق ات العربي م الكتاب احثين في عل دد من    الب  بع
  :أهمها أنواعالخط العربي في عدة  أوالكتابة  حصر ا واستطاعوالدراسات

  وفيـالخط الك )١
تقيم  وهو الخط الهندسي    ا      المس ل      ذو الزواي ذي يمي ى ال ع والتضليع     إل الخط الجاف    التربي . ويعرف ب

ر وهو  . بالعراق" الكوفة"اشتق اسمه من مدينة      واع  أآث  حيث   اإلسالمي  الخطوط شيوعا في العصر          أن
ه الهندسية       واع ومن   . تعددت صياغاته وبنائيات وفي          أن وفي، الخط الك ديم، المحقق    الخط الك  ويعرف   الق

وفي المحقق            ، البسيط  بالكوفي القديم  أيضا ع ، المورق،     وهو خط مجود ومطور من الك ، المزهر،  المرب
  ٧٤ )١٩٨٩عالم، ( ٢٠٨)١٩٨٩ة، خليف( .، والمعشق المضفر وغيرهاالمشجر

وفي  و ط الك د الخ ديميع ق الق يط و  والمحق واع أولالبس وفي أن ط الك ور     الخ ي العص رت ف ي ظه  والت
المية رةاإلس يط أن إال،  المبك وفي البس ط الك ي العصر    الخ رة ف تخدامه بكث اع اس المي ش كل  "اإلس ش

ى الخطوط         فالخط الكوفي المربع     أما   ."أ،ب٤٦٣ ه عل وم في تكوين ة      يق ا القائم تقيمة والزواي  ضمن    المس
تكوين زخرفي مبتكر قائم على     ) اليمين( ويمثل   "أ٤٦٤شكل  ) " مستطيل أومربع  (تكوين هندسي الشكل    

ة     " الفاتحة"الخط الكوفي المربع لسورة    رار متوالي ى نظم تك ضمن تشكيالت وشبكيات هندسية قائمة عل
 باإلضافة " المصلبات"و" لمفروآة" النظام البنائي لـ   تقابلة ومتدابرة لوحدة زخرفية هندسية تجمع بين      مو
ذا الخط وفق تشكيل زخرفي يتخذ                      .  النجوم الهندسية العشارية   ىلإ ع ه ى تطوي ان عل درة الفن ونالحظ ق

ة   ظ الجالل ائي للف كيل البن ة  ". اهللا"التش ية متنوع كيالت هندس وع صياغات وتش ذا الن ن ه ور م د تط  وق
ة وا   ية المثلث ات الهندس تديرة  آالكتاب ة والمس ة والمثمن كل  "لمسدس ل "ب٤٦٤ش ار( ويمث وين ) اليس تك

ع      " للطبق النجمي "زخرفي مبتكر قائم على الجمع بين الشبكيات الهندسية          وفي المرب مصاغ  (والخط الك
دة       ) اللوزة أوهنا وفق شكل المربع وشكل هندسي آخر يشبه الماسة           ائي لوح ، وتطويعهما وفق النظام البن

ه      "وناك الكوفي المعماري     وه ."فروآةمال" ة ان وفي المضفر   الخط   تطور من     تعتقد الباحث ز  ، و "الك يتمي
ل           نهايات حروفه  أو بان قممه  ا آالكوابي ى شكل زواي ة عل ة  أو تتكون من زخارف متداخل ود المختلف   العق

اوي، ( ي  ١٩٥)١٩٨٠المني ا ف كل "آم ارف "٤٦٥ش ين زخ ع ب ك" ويجم ية " األرابيس يمات الهندس والتقس
ا ابكة ضمن  " المقرنصات"رف وزخ ة المضفرة والمتش ة المعماري ات الكوفي ات، نالحظ الكتاب والكتاب

زان                وأقواستشكيالت هندسية من عقود      ل واالت رار والتماث ى نظم من التك  واإليقاعات  ودوائر تقوم عل
وق     الخط  وهناك   .الخطية اطمي ف ة  أرضيات الكوفي المورق الذي انتشر في العصر الف ة نباتي  من   مورق

ل  ١١٤)١٩٨٩عالم، (". األرابيسك"تفريعات   وفي المورق " ٤٦جدول  "ويمث صياغات متنوعة للخط الك
  ٢٤٧،٢٤٨،٢٥١ )١٩٨٧السيد، (. اإلسالمية في الحضارة  المورق والمزهرإلى من البسيط ومراحل تطوره

وفي في العصر السلجوقي              ى آما وقد تطور الخط الك الخط    أخرى  صياغة تشكيلية      إل وفي    عرفت ب  الك
ان    و. "أ٤٦٦شكل   " الفارسي أو اإليراني أوالسلجوقي   ه خاصة في            استخدم الفن وفي في آتابات الخط الك

يالدي          وحتى )م٧(القرن السابع الميالدي    مجال آتابة المصاحف منذ      م  ) م١١(القرن الحادي عشر الم ث
ة بشكل       الكتابات بش  أرضياتوآانت غالبا ما تزخرف      .حل محله تدريجيا الخط النسخي     كل عام والكوفي

ة      " األرابيسك"خاص بتكوينات من زخارف      ى التفريعات النباتي . "٤٦٦،  ٤٦٥/أ٣٠٣ شكل " القائمة عل
ان  د الفن د عم ا وق اآم ى أحيان ات  إل ة نهاي وفي حروف زخرف الماأللف(الخط الك رؤوس )  وال ةب  آدمي

ل      ٧٤ )١٩٨٩عالم،  ( ٧٧،٧٨)١٩٨٢دايماند،  (. "ب٤٦٦شكل   " مختلفة بأوضاع  صياغات   "٤٧/٢جدول   "   ويمث
   .اإلسالمية الكتابات العربية الكوفية وغيرها في الحضارة أو مختلفة للخط ألنواعزخرفية 

                                                 
ي    ، استفاد من األصول القديمة في الخط،      عالم بارع في علم الهندسة    ) هـ٣٢٨-٢٧٢(": ابن مقلة " ♦ ة للخط العرب م جاء   .  واضع األسس الحديث ث

ها خط            " ابن مقلة "، استفاد من    "علي بن هالل  "وهو  " ابن البواب "بعده   ى راس ين وعل دع   " الثلث "وقام بتطوير قواعد واسس الخط الل ا ابت آم
  ١٦٠)١٩٩٨، جودي( ".حانيالخط الري"
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ان في العصر        قد  و دة مجاالت          اإلسالمي استخدم الفن وفي في ع ى   الخط الك ذهيب         إل ن ت  جانب مجال ف
ارة المصاحف، ال العم تخدامه  آمج اع اس ث ش د حي ات وج ة واجه ي زخرف اجد والقصور  ف ران المس
  . الخشبية والخزفية وغيرهاوغيرها، وفي مجال المسكوآات وبعض المشغوالت الفنيةوالوزرات 

  
   خـخط النس) ٢

ين                  دور  أووهو النوع الثاني من الخط العربي اصطلح على تسميته باسم الخط الل ذلك      الم ، وسمي ب
يالدي         خط النسخ  ستخدم ا . آانوا ينسخون به المصاحف ويكتبون به المؤلفات       ألنهم ابع الم رن الس منذ الق

ى جانب بعض استخدامه في بعض                في الكتابات   ) م٧( ة إل امالت اليومي ة    المدنية والمع .  المجاالت الفني
يالدي               رن الحادي عشر الم ذ الق ك من  )م١١(وقد استخدم آبديل للخط الكوفي في زخرفة المصاحف وذل

ر    النسخ  خط    تطور      ٣٠٤)١٩٧٨السجيني،   (. "أ٤٦٧شكل  " دة  عصور  عب ه          ع ان من خالل ، واستطاع الفن
ر        ة، ففي العصر       العصور   الابتكار صياغات تشكيلية متنوعة عب وبي مختلف د الفن    األي ى تشكيل     عم ان إل

الم  األلف ( قمم حروف خط النسخ    أونهايات   ة ذات رؤوس      بأشكال )  وال ة  زخرفي ة  بأوضاع  آدمي .  مختلف
يا في وسط   " الحروف الناطقة "ف بـ الزخرفي ويعر  األسلوبوقد ظهر هذا     اني         آس رن الث  وتطور في الق
اوي،   (. "ب٤٦٧شكل    " والموصل وسوريا ومصر   إيران إلىثم انتقل   ) م١٢(عشر الميالدي   ١٩٥)١٩٨٠المني

واع د تطور من خط النسخ صياغات تشكيلية              وق    ٥٣)١٤١٧غالب،   (٧٤ )١٩٨٩عالم،  ( ل      وأن ة مث خط  مختلف
ل ي الجلي ديوانيوأ، والخط الجل ار، وخط "٣/)٧(-٤٧/١جدول "و "أ٤٦٨شكل  " ال و الطوم وع وه  ن

      ٣٠٥)١٩٧٨السجيني، ( .المملوآيالعصر في ظهر سميك من خط النسخ 
د و تخدمق خ   اس ط النس ان خ ي  الفن ة ف ذهيب     زخرف ن ت ة وف ون الزخرفي ارة والفن االت العم م مج معظ

   ١٨)٢٠٠٣بهجت، (  ).نانيرالد( استخدامه على المسكوآات إلى باإلضافةالمصاحف 

  
  خط الثـلث ) ٣

وآي وهو         د ازدهر خط الثلث في العصر الممل روع خط النسخ المتطور      يع ه    و ، احد ف ان حروف ز ب يتمي
ان         . "٤٧/١/٣جدول   "وفى طوال أحجما و  آبرأ ميال واستدارة و   أآثر ديما آ ترجع سبب تسميته إلى انه ق

ود       )يسمى طومار  (الورق الكبير يعرف بخط الطومار حيث آان يكتب على نوع من           ة عه  يستخدم لكتاب
اء والسالطين ى   . الخلف ه إل م في مك عرض القل ار يصل س عرة ) ٢٤(وخط الطوم عرة حصان(ش ). ش
ورق،            وجرى العرف بان يَ    ا لصغر حجم ال ا         صُغر حجم الخط تبع ا ظهر م ين     من هن . يعرف بخط الثلث

ى عُ             اء إل ات الخلف الهم   وهو نوع استخدم في آتاب رائهم وأم اليم  في  م ه ابتكر خط الثلث     األق ذي من  .، وال
   ١٩٩،٢٠٠)١٩٨٠المنياوي، (

وق       وقد استخدم الفنان   ة  أرضية  خط الثلث ف ا وجمع     ."ب٤٦٨شكل    "األرابيسك تفريعات    ب  مزخرف  آم
ن          الفنان بين الخط الكوفي والثلث في سطر واحد، وتعد تلك          ادرة في الف   في  تظهر  اإلسالمي  ظاهرة ن

ن  ل م ر آ اهر    العص ة الظ ي قب وآي ف وق"الممل ر"برق د ( . بمص رونحمي ر    ٣٦،٨٨)١٩٨٢، وآخ ي العص وف
  ". ٤٦٩شكل "ببخارى " ميري عرب"الصفوي في قبة مدرسة 

واب  األشرطة استخدام خط الثلث في زخرفة       أبد اريز  واألب واح  واألف ة    واألل ا   واألواني  التذآاري  وغيره
اني     بلغ خط الثلث     آما وقد     ٨٥)١٩٨٢،  وآخرونحميد  ( .األيوبيفي العصر   وذلك   ة من    في العصر العثم مرحل

ات         حيث آان التطور   يم والفرمان   الخاصة بالسالطين،    (Firman)  يستخدم في الزينة وفي آتابة المراس
را ال"يعرف بخط    غاية في الدقة والروعة     زخرفي مبتكر    بأسلوبوذلك   ران      "ءطغ ي طغ  السلطان ويعن

ه ؤرخيأن إال ،أو توقيع د  بعض الم راء "أنن يعتق لجوقي  "الطغ ذ العصر الس راء"و. عرف من  "الطغ
لطان   تم الشخصي للس ن الخ ارة ع لطان  عب م الس ادة اس مل ع ه وتش م وألقاب دة واس ه العدي ز  آبائ ويتمي

ة ذات  ياغة خاص كالبص ددة أش كل " متع ى "٤٧٠ش ان أن، حت ا الفن ين أحيان ع ب راء" يجم " الطغ
  ٢٢ )٢٠٠٥العيسة، (١٧٣) ١٩٩٦، آونل(.  الزخرفيالتأثيرلزيادة ذلك وتية والتفريعات النبا  والكرومواألزهار
ان في العصر        ما سبق  إلى باإلضافة د استخدم الفن ا  اإلسالمي ، فق ات    أخرى  أنواع  من الخطوط والكتاب
ي  أو األندلسيالخط  ، و "أ٣٣٠شكل  "خط الثلث الريحاني     آ العربية رة    المغرب تدارة آبي  وملحوظة ذو اس

ه اشتق من        و ،"أ٤٧١شكل  "في حروفه    د ان ة يعتق خط الرقعة وهو من خطوط المدرسة الترآية العثماني
ث والنسخ دول  "خط الثل جيني، (، "٤٧/٣ج ن الخطوط   ٣٠٥)١٩٧٨الس و م ابوري وه وفي النيس والخط الك

ادرة  كل "الن اعي، (، "ب٤٧١ش ق،     ١٣٣)١٩٧٧الرف ط المش اك وخ ط وهن ازةخ ن   أو اإلج و م ع وه  التوقي
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دبلوم في           ،"٤٧/٣جدول    " القديمة التي اشتقت من خط الثلث والنسخ           اعاألنو  واالجازة هي آشهادة ال
ذروة                  وغهم ال د بل وقين في الخط عن ى  أوعصرنا الحالي والتي تمنح للمتف ة    أعل اوي،  ( . درجات الكتاب المني

٢٠٤)١٩٨٠    
  

د   ب رياضية خاصة،   خضوعه لقوانين ونس   بمرونة وقابلية تشكيل عالية رغم    العربي  يتميز الخط    وق
ان  ه   استطاع الفن ع خطوطه وآتابات ك تطوي ة  من خالل ذل ة وفق المساحات المختلف   وبالخامات المختلف

   ٣١٢)١٩٧٨السجيني، (.  لهاال حصر زخرفية أنماطاوضمن نظم وتكوينات تعكس 
د  ان وق ر الفن ة  ابتك ة المتنوع ات الزخرفي ن المعالج ر م تخدمها  والكثي ي اس ة االت ي زخرف ناعات ف لص

ة والجصية بية والمعدني ةالخش ذهيب والمخطوطات  والخزفي ن الت يجية وف غوالت النس وك والمش   والرن
رار       ن التك م م ى نظ ة عل ة قائم ة متنوع كيالت زخرفي ق تش ا وف ي  وغيره دائري والعكس التكرار ال  آ

ا              اإلنشاء نظم   و والشعاعي وغيرها  ل تراآب وتماس وغيره يم ا  و  من تشابك وتضافر وتماث ة  الق لجمالي
ال ال الحصر،           . وتناسب واتزان ووحدة   إيقاعالمختلفة من    ى سبيل المث ة عل   من هذه المعالجات الزخرفي

    81(Blair, 1998) ".أ،ب٤٧٢شكل " مرآبة أو تنتهي بتفريعات نباتية بسيطة أحيانا الكتابات أن
ين    آان   الفنان أن ات و يجمع ب ة الهندسية    الكتاب ات الزخرفي ة  النباأوالتكوين ات   تي  آالتفريعات والحلزوني

ل " ٤٧٣شكل "آما في     ٧٠)١٩٨٩عالم،   (. "أرابيسك"النباتية   بكياته       ويمث ع في ش ى التنوي ان عل درة الفن  ق
   .اللون وواإليقاعات، والتنوع والتباين في المالمس هوتشكيالته الزخرفية ونظم

ى  األحيانبعض   في   انن الف عمدآما   ه وفق       إل نظم الشعاعية       زخرأسلوب  صياغة آتابات ى ال ائم عل في ق
ى         ١٣٨)١٩٩٨وارد،  (. "٤٧٤شكل   ")م١٤(وذلك خالل القرن الرابع عشر       ائم عل ويمثل تكوين زخرفي ق

ات   والتكرار الدائري والنظم الشعاعية     " المشبكات"وزخرفة  " جامات"الدوائر المتنوعة    ل  للكتاب والتماث
ى     األول،  آخرين زخرفيين   أسلوبيناته وفق    صياغة آتاب  إلى  الفنان  عمد أخرى أحيانوفي  . التام ائم عل  ق

الم "و" األلف"االمتدادات المنحنية لحرفي     دادات الممشوقة           "أ٤٧٥شكل   " "ال ى االمت ائم عل اني ق ، والث
وآي ويعرف          أسلوبوهو  " الالم"و" األلف"والمستقيمة لحرفي     زخرفي تميز به سالطين العصر الممل

    ٢٢٧)١٩٨٩خليفة، ( ".ب٤٧٥شكل " "عالمات سالطين المماليك"بـ
ة ونظام                    ومن معالجاته أيضا     ائي للمفروآ ة خاصة آالنظام البن ه وفق نظم بنائي  األشكال صياغة آتابات

ة  ل ".أ،ب٤٧٦شكل "النجمي ة " أ٤٧٦شكل " ويمث ظ الجالل ي للف وين زخرف ل تك ة تمث مصفوفة متوالي
ة ال"بالخط الكوفي المربع وفق النظام البنائي لوحدة        " اهللا" ة لحرف         "مفروآ ، نالحظ االتجاهات المختلف
اء" ة  ". اله رار الكلم ن خالل تك اعي م ع الرب ى التجمي وين عل وم التك عيق رات أرب أربع م ات وب  اتجاه

تكوين زخرفي للخط الكوفي المربع     " ب٤٧٦شكل  "ويمثل  ). هنا تالقي حروف الهاء   ( مختلفة   وأوضاع
ة في               وفق نظم المفروآة قائم على التكرار البسيط لو        د نظام المفروآ ع يعتم حدة مرآبة، عبارة عن مرب

ات ع الكتاب ىمن الخارج . توزي ارة إل ة لعب ة متداخل داخل رباعي واهللا " ال روأب عتتكرر "  بكر وعم  أرب
رات  أربعم ة  وب ا رباعي ة، يليه ات مختلف ررة اتجاه ارةمتك ة لعب ات مختلف ان" باتجاه ا نفس " عثم يليه

وآتابات بالخط  " األرابيسك"يقوم على مجموعة من زخارف       "٤٧٧كل  ش" بينما   ".علي"النظام لعبارة   
وين    ع بعضها ضمن تك ل م ارات تتفاع ات وآن ع ضمن مربع وفي المرب يالك ام هندس ى النظ ائم عل  ق

  .البنائي لشكل نجمي ثماني الرؤوس
وع    ة بتن ات العربي زت الكتاب اليبهاوتمي ت  أس ة، فكان ات   الزخرفي اغ الكتاب اتص ار أحيان   ضمن آن

ا  - والسماآة األحجام راسي مختلف    أو أفقي -زخرفي ردة    إم ة        أومف  ويعرف   أخرى  مع عناصر زخرفي
ابي  " بـ  الزخرفي األسلوبهذا   ان مسجد          "أ٣٨٤،  ٣٨٢شكل   "" الشريط الكت اران يزين ثالن آن ة  "ويم قب

ى   األول" الصخرة ة عل ة الذهبي ة الكوفي ن الكتاب ريط م ية ش ه أرض اء طول را ) ٢٤٠( زرق انمت ي والث
ا وتصاغ  . زرقاءأرضيةشريط من الكتابة النسخية البيضاء على    ار زخرفي   أحيان ى  أيضا   ضمن آن  عل

 أنهاآما    ٢٤٩)١٩٨٢دايماند،  (". الطراز" الزخرفي بـ  األسلوبويعرف هذا   ) التطريز(المشغوالت النسيجية   
 (cartouche) "الطغرة"بـ اإلسالميفي العصر    تصاغ ضمن تكوين زخرفي يعرف       األحيانفي بعض   

ة       "جامة " شكل هندسي  أو عبارة عن زخرفة     - آما ذآرنا سابقا   -وهو نقش في مساحته الداخلي ة  ت  أو آتاب
  ١٥ )١٩٨٤حسن، (. تزخرف فيه شارة خاصة
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اك                          ي، فهن ا الزخرف م تكوينه ات الهندسية التي تحك ة حسب البنائي ات العربي راءة الكتاب ة ق وترجع طريق
ع     واألسلوب  والجامات والتكوينات الهندسية المتنوعة         والراسي األفقيالكنار الزخرفي     الزخرفي المرب

  .  انه غالبا ما تقرأ الكتابات العربية من اليمين الشمالإالفي الخط الكوفي وغير ذلك، 
ذها    وأنواعها وطرزها   أساليبهاعلى اختالف   تضمنت الكتابات الزخرفية    آما   ى  - ومجاالت تنفي  جانب   إل

ريم   رآن الك ات الق ن   -آي ة م ة مختلف وعاتمجموع ات والنصوص  و  الموض ارات والكلم اك . العب فهن
ارات  د  عب ارات التمجي عر وعب ك والش ة التباري ماء  والنصوص الديني اء  وأس وك والخلف اب المل  واأللق
ك العمل          أحيانا    وآان   ١٠٥)١٩٨٩عالم،  ( ١٣٨)١٩٩٨وارد،  (. وغيرها ه  يتم آتابة اسم مال ة     وألقاب  وصفاته الديني
ى  باإلضافة  "٤٧٨شكل   "واألدعيةدية  والقيا ان      إل اريخ العمل     أو اسم الفن  "أ،ب٤٧٩شكل   " الصانع وت

   ٥١ )٢٠٠٠الطايش، (   ٥٣)١٤١٧غالب، (. "٣٣١شكل "
ارة   ل عب ة مث ارات العام اك العب ر"وهن كل  ""أم ارة  و"ج٤٧٩ش ا "عب رمم هأم كل " " بعمل  "٣٠٠ش

عادة ما تكتب   و .وترمز للمشرف" على يدي"وعبارة  "األيدي أوتم تحت اليد "وعبارة وترمز للوالي،   
ملة" ها، والت" البس راد نقش ارة الم م العب ا اريخ واه ا م أتيودائم دي اريخ بع ة و الت ة الكتاب ي نهاي ي . ف وف
لطانه ي" الطرز" ه وس جيال لحكم ة تس م الخليف ا اس تخدم غالب د، ( 100(Blair, 1998) .س ن،  ( ٢٤٩)١٩٨٢دايمان حس

     ٥٢،٥١ )٢٠٠٠ش، الطاي( ١٥ )١٩٨٤
  
  الرمــوز. د

د   ز اح ل الرم اليبيمث ر    أس ر م ة عب عوب والحضارات القديم ا الش زت به ي تمي ي الت ر الفن  التعبي
ور ذآر . العص ود  "وي ب محم ي نجي ن    أن "♦ "زآ ة م ي ام في ف ر الفلس م التفكي م   األم ام لفه اح ه  مفت
   ٣٦)١٩٨٥أحمد، (". طبيعتها

ة والفكر والتأمل               في م  اإلسالميةوقد ساهمت العقيدة     ه في الحري ان حق داع نح الفن ا جاء       واإلب ، ومن هن
  . فريدا ذو مضمون فلسفي وروحي ميسر لصالح الحياةإنتاجا يحمل اإلسالميالفن 
رادة في الصيا              اإلسالميةالحضارة  و وع وف از بتن اليب غات   آكيان فكري وحضاري وتشكيلي امت  واألس

ا      اإلسالمي الفن    تناول إلى باحثين والمفكرين  ال والتكوينات الفنية، مما دعا آثير من      اد من عدة زواي  وأبع
ة  ارة . مختلف ارة وفق منظور وفق منظور فجاءت الدراسات ت ارة وفق منظور سياسي وت   تشكيلي وت
الي  ارة  جم اروحاني  وفق منظور  أخرى فلسفي وت ن    . وغيره ة للف ات الفني د تحوي التكوين ا، ق  من هن

ة    مزية  بعض المدلوالت الر اإلسالمي رات وتصورات فكري التي استشعرها الفنان وفق ما يحمله من خب
ى، و       اإلسالمية العقيدة   أساسها اج    أيضا  هي التي    ووحدانية الخالق جل وعل   العوامل  تفاعل مجموعة    نت

ة  ة واالجتماعي ةالفكري ارة    . والروحي ي الحض وز ف الميةوالرم ة    اإلس دلوالت فكري ن م ه م ا تحمل  بم
دة مجاالت     مستمدة من مختلف العناصر الزخرفية آما        وفلسفية متنوعة فهي   ة  وترتبط بع ل و . مختلف  تتمث

  : في اآلتياإلسالمي الفن  والمدلوالت الرمزية فيرموزال أهم
  مدلوالت رمزية مرتبطة بالوظيفة والرتبة •

ـ      هي الرموز الخاصة        اإلسالمي من اشهر الرموز المستخدمة في العصر          ا يعرف ب وك "بم ". الرن
ى شعار            " "الرنوك"و ة عل اوي،   (".  رمز خاص    أوآلمة فارسية معناها اللون استخدمت للدالل ) ١٩٨٠المني

بالط     واألمراءكثيرا ما آان الملوك     ف  ٢١٦ م منصبه      - والنبالء وموظفي ال  وأ يتخذون رسوما      - آال بحك
ا           عناصر   ل آل منه ـ      شعارا و  زخرفية متنوعة وشارات تمث م يعرف ب زا خاصا به وم و ."الرنك "رم  يق

ك" دات      " الرن ة وبعض الوح ا والنباتي ة منه ة الحيواني ة المختلف ن العناصر الزخرفي ة م ى مجموع عل
تعارة من    األخرىالزخرفية   ا واألسلحة  األدوات أشكال  المس ا  .  وغيره ردا     آم ادة مف  أويكون الرنك ع
ا و من    "مزدوج وك ض ياغة الرن تم ص ا ت ا م ات"غالب كل " جام ة الش الم، ( ".دائري هباني، ا( ٢٨٩)١٩٨٩ع لش

ادة من جزء         و     ١٥١)١٩٩٦ ا  جزءين  أو قسم واحد     أويتكون الرنك ع ة  وأحيان ة  أجزاء  ثالث ا  أفقي  أآبره
اوي،   (.  شطب  أو شطف    أو ويعرف عادة شطا      األوسطمساحة تكون الجزء     د تصاغ       ٢١٧) ١٩٨٠المني وق

وك   ارف الرن لوبزخ ا بأس بإم ي   قري كل الطبيع ن الش لوب أو م ديبأس ن،(.  تجري د ٦٠ )١٩٨٤ حس   وق

                                                 
آتابا في ميادين مختلفة من ) ٤٠(ألف نحو . جامعة لندن-أديب وفيلسوف مصري، حاصل على الدآتوراه في الفلسفة": زآي نجيب محمود" ♦

. "رؤية إسالمية"و" قصة الفلسفة الحديثة"من مؤلفاته ". حياة الفكر في العالم الجديد"الفكر واألدب والفلسفة، في مقدمتها 
(www.islamonline.net/arabic/history)1-5 



 ١٨٥

وك "استخدمت   ة العصر       " الرن اطمي اتُّخذ               اإلسالمي في بداي ة، ففي العصر الف ات والبيارق ى الراي  عل
ا     برأسيهما ورمحان   األسد م   .  هالالن رمزا وشعارا له وك  "أصبحت ث ك تستخدم آوحدات        " الرن د ذل بع

اب والسجاد             ائر والثي ة العم زين وزخرف ا واألواني  واتواألدزخرفية ذات مدلول رمزي في ت .  وغيره
    ٢٧٠-٢١٧) ١٩٨٠المنياوي، (

  :آاآلتي هي ،أقسام عدة إلىوتنقسم الرنوك 
وة والشجاعة      ) أ ل الق اك          وأ، وهي رموز      رنوك تمث السلطان  " رنك "شعارات خاصة بالسالطين، فهن
. "أ٤٨٠شكل   "وغالبا ما يصاغ في صورة نسر ناشرا جناحيه       " النسر"ورمزه  " األيوبيصالح الدين   "

وك والسالطين                   ر من المل ك آرمز وشعار لكثي  في العصر    وضباط الجيش  وقد اتخذ هذا الرنك بعد ذل
المي ه إال، اإلس اغ   ان ان يص اآ ه    أحيان را جناحي ين ناش ر ذو راس ورة نس ي ص كل  "ف  "ب،ج٤٨٠ش

زه   " بيبرس "السلطان  " رنك"و. "أ،ب٤٨١شكل  "و ر  "أو" األسد "ورم وع من السباع         " البب  أووهو ن
وداأل ي وضع  (س بف ته تأه ى فريس ى ) لالنقضاض عل م  أن حت ن اس تق م لطان مش م الس ر" اس " البب
  ".٤٨/١ل جدو"
ة  " )ب ـ   "رنوك آتابي ابهم  السالطين  أسماء ل حيث تسج  " الخرطوش "، وتعرف أيضا ب  مع بعض   وألق

  ".٤٨/٢ جدول" نباتي زخرفي أو هندسي بإطاروعادة ما تكتب بخط الثلث وتحاط . العبارات الدعائية
راء  رنوك بسيطة، وهي رموز وشعارات خاصة بوظائف             إلى وتنقسم   ،الوظائفرنوك تمثل   ) ج . األم

  .، وهي تعد رنوك شخصية ال تورثاألمير رمز واحد يشير إلى وظيفة أووتحوي عالمة 
ك  ل، رن نكير"مث ا " الجاش ك"ومعناه ام للمل ا " ذواق الطع دة"ورمزه ك". المنض اقي "رن  أو" الس

زه   و" الكأس حامل    "أو "الشرابدار" يس الصوالجة   "رنك   . "٥-٤٨/٣ جدول  ""الكأس "رم زه  " رئ رم
زه   " رؤساء الحرب  "رنك  ". صولجانان" دار "رنك   . "السيف "رم ي المسؤول عن مالبس        " الجم وتعن

زه   " صاحب البريد "رنك  ". ٧-٤٨/٦جدول  " "المعين"الملك ورمزه    رة وخط     "ورم جدول  " "أفقي دائ
ك  ". ٤٨/٨ دودار "رن قين    " ال ن ش ة م ون الكلم ي  " دواه"تتك ة تعن ه  "بالعربي ب من ا يكت " دار"و " م

ع من       دواة السلطان   بإمساك  هنا هي المكلف       األميرلتالي فوظيفة   وبا" الممسك"بالفارسية تعني    ا يتب وم
ك  أختامحامل   "أو وغيره   لألمورحكم وتنفيذ    زه    "الكاتب  "أو " المل دواه " ورم ة  "أو" ال حافظة  " (المقلم

الم ا )أق دو" تكشف عن محتوياته ا ".١١-٤٨/٩ل ج ى  إم وي عل ي تحت ة، فه وك المرآب ر الرن ن أآث  م
دها صاحب الرنك     إلىعنصر زخرفي ترمز     اوي،  (.  مختلف الوظائف والمراتب التي تقل -٢٧٠) ١٩٨٠المني

  ١٥٢)١٩٩٦الشهباني، ( ٦٠ )١٩٨٤حسن، (   ٢١٨
  
  مدلوالت رمزية مرتبطة بالعمارة •

ذي    متكامل الطاهر   الكيان  بيت الصالة وهو ال    اإلسالميةارة  يمثل المسجد في الحض      مالمح  يحمل ال
ة خاصة      جد  اللمس الفنان   أوالهما  و.  الجمالية همعالم جانب مالمحه و   إلىقدسية وشموخ    تشهدها  من عناي

دى   إال ما هو    عبر العصور المختلفة،   لمساجدعمارة ا   انعكاس عن قيمة جوهرية ومدلول فلسفي خاص ل
  . وحدانية الخالق باإليمان أساسها وأسلوبابع من عقيدة وفكر  نالفنان

ة، ومحور راسي          أفقي يعبر عن محورين، محور      اإلسالميالمسجد لدى فنان العصر     و  يتجه نحو الكعب
ة فاصطفاف المسلمون في صفوف      . يتجه نحو السماء   ل في المحور        أو الصالة ترمز      لتأدي . األفقي  تتمث

 فوق القبة يؤآد    األحيانآذلك وجود الهالل في معظم      .  تمثل المحور الراسي   أوز  بينما القبة والمئذنة ترم   
دوره الرمز           أنرمز ارتباطها بالسماء، حتى انه غالبا ما يعمد إلى           د ب ة ليؤآ  تتجه فتحة الهالل نحو القبل

  ١١٧،١١٦)١٩٩٣عبدالغني، (.  معاواألفقيالراسي 
ذ العصر                   وأعدادها أشكالها في   وتمثل القباب المتنوعة   اب من ه القب ذي تميزت ب اع ال ا فاالرتف زا ديني رم

  ٢٧٨)١٩٨٩عالم، (". ٤٨٢شكل " وهيبة آبيرة  وسموالمملوآي هو رمز لجالل
ين          ألعلىفهي في اتجاهها    " العرائس"آذلك الشرافات    زاوج ب ادل والت  وفي نظام تكرارها المتصل المتب

األرض لسماء   الكتلة والفراغ يرمز إلى اتصال وارتباط والتقاء ا        ذلك الحال بالنسبة       "٤٨٣شكل    "ب ، وآ
  ١٢٠،١١٩)١٩٩٣عبدالغني، (. "٤٨٤شكل  "األفقيالرتباط المئذنة الراسية ببناء المسجد 

ة  بأشكاله  ستخدم المحراب   اث  ي  ح اإلسالمية الرموز   إحدىوهناك المحراب والذي يمثل      وحدة  آ  المختلف
ا    اإلسالم يمثل   رمز ديني زخرفية ذات مدلول و    ه من      بم ك    في ادة وذل ة والعب ة بعض    الروحاني  في زخرف

  24(Hillenbrand, 1999) ."هـ٣٢٧شكل " العمالت وسجاجيد الصالة



 ١٨٦

  
   الهندسيةمدلوالت رمزية مرتبطة بالنظم البنائية والعناصر الزخرفية •

 يعتقد بعض    ، حيث الت الرمزية فن المخطوطات ببعض الدال    الذي يقوم عليه  التكوين اللولبي   يرتبط  
اة        أن باحثينال ولب   و ،مرآز اللولب يرمز ويشير إلى سر الحي ا يرمز       ي يرمز  الخط الل ى الخالص بينم  إل

ة للشكل   أن  آماواألبديةلذي يشبه آرمة العنب إلى الخلود   ا و يولبللللتكوين ا الشكل العام     الصياغة العام
ى ا    قد خاص تصاعدي  ترتيب  اللولبي بما يتميز به من       روح إل ى صعود ال بهنسي،  ( .عز وجل  هللا يرمز إل

٧٤)١٩٨٦  
ن     أوآونية يمثل   بنائية  نظم  كرار من خالل ما يعكسه من ظواهر و       الت أنآما   ى  اإلسالمي  يرمز في الف  إل

ي،  (.  والمتسبباتاألسبابيه تنتهي لالسعي إلى اهللا الذي منه وا  ا   ٦١)١٩٩٧عفيف راري    أن آم التوظيف التك
ة           و المياإلسالمتوالي على مساحات ممتدة في الفن        ى الالنهائي ق يرمز إل ا  . الذي يعكس الكون المطل آم

اهم  ه س ا ان يأيض دود    ف الم المح ل الع وين ( جع احة التك ة    ) مس ى الالمحدودي ز إل وحي ويرم ا ي عالم
  ١٠٠)٢٠٠٠الديب، (. "ب٣٧٦/ب٣٦٩شكل " والالنهائية

ردات والتكوي           اإلسالمي  في الفن    اإلشعاعيةالنظم   ا معظم المف وم عليه ة الهندسية      والتي تق ات الزخرفي  ن
ى الكون بكل          والدوائر والنجوم وغيرها،  األطباق النجمية والكتابات    آما في    ة         ترمز إل ه من حرآ ا في م

ا وآل              وإشعاعودوران   ات تحكمه ك واحد                مستمر وفق نظم وبنائي دور في فل ه من عناصر ت ا يحوي م
ل   ز وج الق ع اه الخ أه ومنته كل " منش كل "و" ٤٨٥ش ا . "أ٣٦٩ش وم   اأنآم ي المفه ة ف ة الثماني لنجم

اء،    (األربعة عن القوى الطبيعية األول مؤلفة من مربعين متداخلين، يعبر       اإلسالمي راب، الم الهواء، الت
ار ات ) الن اني الجه ل الث ا يمث ة األصليةبينم وب (األربع رب، الشمال، الجن داخل ) الشرق، الغ ل ت ويمث

وى الط                وق آل ق وة الخالق والتي هي ف ع         المربعين ق ة ومنتشرة في جمي ذا الوجود    أنحاء بيع ب،  ( . ه غال
      ٦٠) ١٩٩٥ الرب، أبو( ٥٣)١٤١٧
ة                   " المفروآة" بالنسبة لوحدة    إما ة الشمس اليومي ر عن حرآ دلول رمزي يعب ا م الزخرفية الهندسية فله

  ٢١) ١٩٨٥خليفة، (.  آما يعبر أيضا عن حرآة الطواف حول الكعبةاألربعةوتعاقب الفصول 
ز آ في و  وتتمي دلول فلس ع بم دائرة والمرب ة والخط وال ن النقط زي ل م ن خاص رم ي الف الميف  .اإلس

ل احد     وبدء خط الطواف،    فالنقطة تمثل     أضالع الخط يمثل حرآة السعي بين الصفا والمروة آما انه يمث
ة        ،مربع الكعبة المشرفة   ة        ، وتمثل الدائرة حرآة الطواف حول الكعب ل قاعدة الكعب ع يمث نجدي،  ال(.  والمرب

٧٥) ١٩٩٦       
ي، وهو نوعان، خط منحني حر يرمز لالستمرارية                          ر الفن ى التعبي آما ويتميز الخط بقدرته العالية عل

دها ويرمز               . والمطلق ة وتحدي ات الزخرفي ى وخط هندسي يساهم في تقسيم المساحات والتكوين ات   إل  الثب
  ١٠٥١٠٤)١٩٩٢عبده، (. واالستقرار

  
  ناصر الزخرفية النباتيةمدلوالت رمزية مرتبطة بالع •

ا و      أيضا" األرابيسك"زخارف   تعد ة            على اختالف طرزه ه من تفريعات حلزوني ا تحوي  وأوراقبم
ة          ووغيرها   ة متوالي زا ل   ،بما تعكسه من نظم تكراري ائي      رم ق والالنه               ."٤٨٦شكل    "لسعي وراء المطل

  ١٨)٢٠٠٣شاهين، (
اني،       اإلسالميديني في العصر    مدلول رمزي و  بشجرة النخيل   تتميز  آما و  فهي   خاصة في العصر العثم

اآن  من رسومها في      أآثروا الجنة وهي رمز الكفاف لذا       أشجارمن    المقدسة آالمساجد والمحاريب    األم
ة و               إلى باإلضافة ة من مخطوطات وصناعات خزفي ا منسوجات و   مختلف المجاالت الفني شكل   "غيره

  ٩٣)٢٠٠٠نصر، (. "٤٨٧
ه  قليلة في زخرفة     أحيانالتي استخدمها الفنان في     " نثيموناال"وهناك زهرة    ة، والتي اتخذها       أعمال  الفني

م    أو العصر المملوآي آرمز       ووزراء وأمراء بعض سالطين  الوون   " آالسلطان    شعار له ن ق د اب " محم
آما     ٣١٧)٢٠٠٣التهامي ،  (١٥٢)١٩٩٦الشهباني، ( ".٤٨٨شكل  "الشهيد بدمشق " نور الدين "سلطان  لبمصر وا 

د       رمزي   مدلوال "الالله"وتعكس زهرة    راك ا خاصا عن رة        ،األت انيين بزه ام العثم ه " فاهتم شقائق  " (الالل
ان وس      ) النعم ي نف ق ف ديني العمي عور ال ن الش ا م ان نابع ل آ ط، ب ل فق كلها الجمي ن ش ا م ن نابع م يك ل

ث  انيين حي ة أنالعثم ه" آلم ة  " الل ظ الجالل ن نفس حروف لف ون م ة تتك ابه). اهللا(الترآي ذا التش ي ه  ف
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د     الحروف ة عن ة هام انيين  اآسب الزهرة مكان ا تشكل حروف       ٩٥)٢٠٠٠نصر،  (.العثم ه "آم  أيضا " الالل
   ١٨)٢٠٠٣شاهين، (. د رمزا دينيا هاما في العصر العثماني والذي يع"هالل"نفس حروف آلمة 

  

  مدلوالت رمزية مرتبطة بالكتابات •
ان للموضوعات ال تخدام الفن ل اس ة  يمث ارات الدعائي ة والعب ة والنصوص القرآني زديني رك ارم  للتب

ا      ٧١)١٩٩٩،  ١/الباشا، ج  (. نهأ لش وإجالال األشياء على    والخير والنعمة   البرآة بإحالل ان     أنآم صياغة الفن
ات و  شعاعية ضمن     للكتابات آعنصر زخرفي وفق نظم         ذي ظهر في العصر            تكوين ر هندسية وال دوائ

وآي رن االممل يالدي  خالل الق ع عشر الم د) م١٤(لراب ا يعتق ز وت أنه ل ترم ون ومث عةالشمس الك  وأش
 ,Hillenbrand)  ١٣٨)١٩٩٨وارد، ( ."٤٧٤شكل " و"٤٨٩ شكل"رمز للمكانة العالية والتمجيد آما وتالشمس 
1999)155  

  
  مدلوالت رمزية مرتبطة بالعناصر الغير آدمية •

ة        في صياغة بعض      اإلسالمي استخدم الفنان في العصر       ه وموضوعاته الفني ن مجموعة م    تكوينات
ور   ات والطي افةالحيوان ى باإلض ات  إل طوريةالحيوان ةاألس ز. والخرافي ات  وتتمي ي   بعض الحيوان الت

ان في       ه تناولها الفن ة خاصة      أعمال دلوالت رمزي ال،          .بم ى سبيل المث ا عل وة     وهو " األسد "منه  رمز الق
راس ر". واالفت موخ " النس وة والش ز الق ز وير. رم اووس"م ي العصور   " الط رة ف تخدم بكث ذي اس وال

 مظاهر  إحدى آما انه يعكس    ١١٥)٢٠٠٠الطايش، (.  البيزنطية والقبطيةاألصول آما في    األبديةالمبكرة إلى   
د   ذا يع رف ل زالت يالء رم و والخ رف والزه د، (. ا للت ور،  ١٠١،٩٥،١٠٢)٢٠٠٣محم بة لعنصر الطي   وبالنس

ق  في    األموي ويظهر ذلك في العصر       . اإلسالميي العصر   فللديك داللة دينية ورمزية ف      الخاص   اإلبري
د     "بالخليفة   ن محم ديك       " مروان اب ل ال ذي يمث ة      إحدى وال ه الزخرفي حيث   "٢٩٢شكل   "  عناصر تكوين

 ضوء  أو الديك يرمز إلى الفجر      أنيعتقد  " انه    هذا العمل الفني   في وصف وتحليل    ♦"حسن الباشا "يذآر  
رائض    بإحدىوثيقة  النهار وانه ذو صلة      اء  وهو الوضوء فصنبور        اإلسالم  ف ة ديك       اإلن ى هيئ ذي عل  ال

    18(Hillenbrand, 1999)     ٦٠)٢٠٠٠الطايش، (. " الفجرألذانيصيح يرمز 
ك                 " التنين"وهناك   م الفل زا للخسوف القمري والشمسي في عل د رم ان في         اإلسالمي ويع د الفن ذا عم ، ل
انبعض  تخدامه آعنصراألحي ى اس معدانات إل زيين بعض الش ي ت ي ف د .  زخرف ون ق ذلك يك ان ب والفن

ل   . زاوج بين المضمون الرمزي والقيمة والشكل الوظيفي للعمل الفني            من   شمعدان " ٥٩٠ شكل "ويمث
اه حيث توضع الشمعة، ف               اغرا الف ين ف ين       البرونز برأسي تن دو التن زل يب ذوب الشمعة وتن ا ت ه بينم  وآأن

    ١١٩)١٩٩٨وارد، (. يبتلع مصدري الضوء
  
   الفني والصياغة الزخرفيةباألسلوبمدلوالت رمزية مرتبطة  •

ان عمد الفنان في بعض      ابقا     – األحي ا س ا ذآرن ى  -آم ه       )ترصيع  ( صياغة  إل ه وتكوينات  بعض وحدات
ة ن الزخرفي ار م ار أزه جار وثم ن  وأغصان وأش ة م ة مكون ع زخرفي ة  آقط ار الكريم ات االحج وحب

ى  باإلضافة  وعقود اللؤلؤ،  ك  و ، والكؤوس  واألواني  والتيجان    األساور  استخدام    إل ع عناصره     ذل  بتطوي
ام     أسلوبوفق   وين الع ذا  . "٤٥٩شكل  "  زخرفي مجرد يتوافق مع التك اول    األسلوب ه  الزخرفي في تن
فية   إيحاءات  وأشكاله على تكويناته الزخرفية  أضفىر  عناصال ة وفلس ا   أعمق  ودالالت رمزي  من طبيعته

اة  ارمز    فهي تمثل 25(Hillenbrand, 1999) .اإلسالميدايات العصر  في بخاصة  المادية،  للتعبير عن حي
راز رمز  و من جهة،الغنى والثراء التي وصل ليها المسلمون   ان من    إلب ة المك ة    قيم اآن سمو ورفع  األم

ى  باإلضافة ،  أخرى  من جهة    األسلوبالمقدسة التي استخدم فيها هذا       ا  إل د    أنه ا ينتظر الف    رمز ل   تع ان  م ن
  ٣٥)٢٠٠٥حسن، (  ١٤٠،١٤١)١٩٩٩، ١الباشا، ج(. اآلخرةمن نعيم في 

ذي  عصر  ل الزخرفي ل األسلوب عكس  يز  رم أو تستخدم آتعبير  وأنواعهاآما وقد آانت خامات الثياب       ال
ه، ف اب وصنعت في ة الثي ارفنوعي كال الزخ ائم وأش رة ال العم ةكبي رؤوسوأغطي ي   ال رت ف ي ظه  الت

اني تختلف   ا في العصور  العصر العثم . "٣٢٨شكل " و"٤٩١شكل  "األخرى اإلسالميةعن مثيالته
     ٣١٢)  ١٩٩٧ ،)ع.ث.ت.ع.م (شيحة(

                                                 
ى   .  والفنون اإلسالمية بجامعة القاهرة، له مؤلفات وموسوعات عديدة في مجال الفن والحضارة اإلسالمية             اآلثاراستاذ  ": حسن الباشا " ♦ حاز عل

 . دوليةوأوسمةعدة جوائز 
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  مدلوالت رمزية مرتبطة بالعمل الفني •

ابقا     -اإلسالمية تمثل العقيدة    ا س ا ذآرن ا في        -آم أة  عامال هام ون الحضارة        نش وين فن  اإلسالمية  وتك
ام في          ارة وهي تمثل الدافع الرئيسي اله ان      إث ز الفن ى  وتحفي ار    إل داع  االبتك ة من         واإلب ايير عالي  وفق مع

ان  اإلجادة ة  واإلتق ا                      .  والدق ى م ة خاصة انعكست عل دلوالت رمزي ذه السمات في مضمونها م ل ه وتمث
ك في جدران المساجد          .  الفنان من صياغات وتكوينات زخرفية في مختلف المجاالت           أنتجه ويتضح ذل

بلة ألوالقصور وا  ) بيوت اهللا ( ذهيب المصاحف        س ون ت ابر وفن اب والمن ى  باإلضافة  والمحاريب والقب  إل
ة                    األدوات ة البالغ ره من الدق ا تظه ا، فم ل والمشكاوات وغيره ادة  آالمحابر والمقالم والقنادي ا  واإلج  إنم

    ٥٠ )١٤١٧غالب، (". ٤٩٢شكل " اهللا عز وجل ورمز للرغبة في تجميل الحياة  وتعظيمهي رمز لتمجيد
  

  رمزية مرتبطة بالطبيعة والفلكمدلوالت  •
ان تخدم الفن ي  اس الميالعصر ف ي اإلس ة  ف ه الزخرفي ة  بعض تكوينات غوالت المعدني  خاصة المش

ن   ة م كالمجموع توحاة و األش ك  المس ة والفل ة بالطبيع األبراج المرتبط ةآ وم   الفلكي ب والنج  والكواآ
  ١٤٦،١٥٤)١٩٨٤، األلفي(. واألهلة واألقمار
ى  يعمد  األشكالفلكية والكواآب، آان الفنان في تناوله لهذه         ال لألبراجبالنسبة   ا بعنصر   إل ل  آخر  تمثيله  ب
ك،       .  زخرفي  أسلوب وذلك وفق     عنصر أو من رمز    بأآثر األشكال تمثل هذه    أحيانا ى ذل ال عل آوآب  مث

وهو يرمز    " رجل فوق آبش  " بـ أحيانايمثل  " المريخ"وآوآب  .  بقلم وقرطاس  أحيانايرمز له   " عطارد"
والشمس في  " العذراء"آتكوين مزدوج وهو يرمز لبرج      " المريخ" يمثل آوآب    وأحيانا،  "الحمل"رج  لب

رج  د"ب ل  ". األس ا ويمث اآم ب أحيان ريخ" آوآ رج      " الم ز ب و رم ربين وه ك بعق ارب يمس ل مح يمث
  عود آلةرجل يحمل "ـويرمز لها ب" الزهرة"وهناك  ". رجل يحمل سيف  " بـ  يرمز له  وأحيانا ،"العقرب"
وارد، (. رجل يحمل صولجان    "يرمز لها بـ  " زحل" و ."٤٩٣شكل  " "الميزان" وهو رمز برج     " قيثارة وأ

١٢٠، ١٤٨، ١٣٦)١٩٩٨   
ة   " الهالل "استلهم الفنان عنصر    ،  واألهلةبالنسبة للنجوم    زيين        من الطبيع ى  واستخدمه في ت اب   أعل  القب

ك          . اإلسالميوالمآذن في العصر     د ذل ان بع اول الفن ة حيث     " لالهال "وقد تن دة زخرفي صاغه وفق   آوح
ة،            ومتعددة معالجات زخرفية مجردة   ه الزخرفي ر من تكوينات رة في العصر           ضمن آثي ك بكث ويظهر ذل

ى             " الهالل"العثماني، حيث تمثل وحدة      ا نقش عل ا هام زا ديني ة رم ا         أعالم الزخرفي ى آل م ة وعل  الدول
ان عل        "٤٩٤شكل    "يتصل بمظهرها الرسمي   درة الفن ه بصياغات متنوعة          ونالحظ ق ى معالجة مفردات

داخل وحدة       " هالل "وحدة  ) اليمين( فنالحظ رة ونالحظ   " هالل "صغيرة ب تدارة      آبي ا م طرافهأآيف اس
اج        ) اليسار(، و دائريوتالقت على شكل     ر     اإليطالي استخدمت بشكلها المبسط ووضع فوقها الت ك اث  وذل

أثيراتدخول  ة الت انياألوروبي ى الطراز العثم ا(.  عل ي العصر   ١٨)٢٠٠٣هين، ش ان ف تخدم الفن ذلك اس آ
ة              " تشينتيماني"العثماني زخرفة    ى المنسوجات والبالطات الخزفي ثالث عل المكونة من عنقود الدوائر ال

 10(Akar, 1988). آرمز للرخاء والفأل الحسن
  
  مدلوالت رمزية مرتبطة بالمكاييل والموازين •

ابقا   آم-اإلسالميةاستخدم المسلمون في الحضارة      واردهم         إلدارة -ا ذآرنا س اتهم وتنظيم م  شئون حي
ا مجموعة من                    ع والشراء وغيره ات البي ة وعملي ة وتجاري امالت مالي ايير  األوزانالمالية من مع  والمع

دن             ة المع ـ      أوالخاصة التي آانت تصنع من خام ان       ". الصنج " الزجاج تعرف ب د الفن د عم ى وق  نقش   إل
ى        يم العمالت المضروبة من         " الصنج " سطوح    بعض العبارات والرموز الخاصة عل والتي تتضمن ق

نوعان، رموز مرتبطة      " الصنج"والرموز التي وردت على     .  المسكوآات وأوزان وأسماءذهب وفضة   
ة   وأآالهالل  " فلكية"، ورموز مرتبطة بالفك     "٤٩جدول  " الحسابية آما في     باألعدادبنظام الترقيم    النجم

داد  وأحيانانوعة   مت بأشكال آالهما معا وذلك     أو ي            بأع ة حيث استخدمت آرمز دين  آرمز  وأيضا  مختلف
    ١٥٠،١٥٣،١٥٤)١٩٩٧، )ع.ث.ت.ع.م(محمود (. "٤٩٥شكل  "للرخاء والفأل الحسن والتبريك

  
ة                        اريخ آل من الحضارة المصرية القديم ل لت ة من دراسة وتحلي ه الباحث من هنا، ووفق ما قامت ب

وم الفلسفي الخاص بكل         تأنشب بدايًة   اإلسالميةوالحضارة   ا، والمفه ؤثرة فيهم ة الم هما والعوامل المختلف
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ر العصور             ن             ،حضارة، ومراحل تطور آال الحضارتين عب ؤثرة في الف دايات والطرز الم اول الب  وتن
ل     الفنية ، ومرورًا بدراسة السمات العامة و     اإلسالمي اءًا بدراسة وتحلي  الخاصة بكال الحضارتين، وانته

م ية في آل منهما ودراسة وتصنيف        العناصر الزخرف  ة للوحدات المتنوعة التي           أه  الصياغات الزخرفي
ي           ،اإلسالمية الحضارة المصرية القديمة والحضارة      تناولتها آل من   ة في الفصل اآلت  سوف تقوم الباحث

ى            المقارناتبعقد بعض    ين الحضارتين للوقوف عل ا ب ا      أوجه  م ابه واالختالف بينهم  واستخالص    التش
ات والقيم الفنية المشترآة والمختلفة بين زخارف فنون الحضارتين، مما يساعد في الكشف عن              الصياغ

ه الجوانب             أوويساهم في تكوين خلفية     . صياغات وقيم تشكيلية جديدة    ا توجي تم وفقه  قاعدة فنية خصبة ي
ة ل    واإلبداعيةالفكرية   ة الذاتي ة الخاصة بالتجرب وم     وتحديد المداخل والمنطلقات التجريبي ة والتي تق لباحث

ة  تحداث تصميمات زخرفي ى اس ن الحضارة المصرية  عل ل م ون آ ين زخارف فن ا ب ع م رة تجم مبتك
   . وذلك في ضوء فلسفة اتجاه ما بعد الحداثةاإلسالميةالقديمة والحضارة 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٣١شكل ( 
جزء تفصيلي يوضح توقيع صانع القطعة حيث نالحظ 

وقد نقشت على " عمل بدر وطريف عبده"عبارة 
ظهر القفل الخاص بصندوق مصنوع من الخشب 

المصفح بالفضة المذهبة والمزخرف بوحدات نباتية 
 عهد الخليفة االموي -ة مورقةمجردة وآتابات آوفي

  .م٩٦١ عام- اسبانيا- قرطبة-"الحكم الثاني"
  العصر االندلسي

  )Blair, 1998, p101: عن( 

  )٣٣٢شكل (
مختار الحكم ومحاسن "مخطوطة 

وهو " سولون"تصور المعلم " الكلم
صف الن-سوريا-يدرس ويثقف التالميذ

  م١٣االول ق
  العصر االيوبي

  )٤٩٢، ص١٩٨٦بهنسي، : عن(
 

  )٣٣٤شكل (
 "مراد الثالث"سرنامة :اليمين)أ

 - ترآيا-بداية سير موآب
  هـ ١٠/م١٦ق

وهبي احمد "سرنامة  :اليسار)ب
 - ترآيا-عرض رعاة البقر" الثالث
  م ١٧٣٠-١٧٠٣م عام١٨ق

  العصر العثماني
)٤٨٨،٤٨٩،ص١٩٨٦محمد، :عن(

  )٣٣٣شكل (
 م١٣ق-م١٢٣٧ -بغداد-واصدقاؤه قبل انفصالهم" الحارث"تصور "الواسطي"لـ" مقامات الحريري"مخطوطة :اليمين)أ
يتسول مع عجوز في مسجد " ابو زيد السروجي"تصور "الواسطي"لـ" مقامات الحريري"مخطوطة  :اليسار)ب
  عهد االسرة األلخانية-م١٣ق-م١٢٣٧ -المقامة السابعة-ينةالمد

  العصر المغولي
  )١٢، ص٢٠٠١زينهم، :عن( و)٢٦٣، ص٥،١٩٩٩الباشا، ج:عن(و)٤٩٣، ص١٩٨٦بهنسي،: عن (



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٣٨شكل ( 
  لفة حيث نالحظ المنظور اللولبي تكوينات زخرفية لمخطوطات مخت

 "مقامات الحريري"مخطوطة ، )االتابكة( العصر السلجوقي -م١٢٢٠ - العراق–" أالغاني"مخطوطة : اليمينمن 
 عام - العراق-"الواسطي"لــ" مقامات الحريري"مخطوطة ،  العصر المملوآي-م١٣٣٤ - مصر –" الواسطي"لــ

  )التيموريون( العصر المغولي -م١٥٢٥ عام - ايران-"بهزاد"خطوطة ـم، )االلخانية( المغولي  العصر-م١٢٣٧
  )٣٢٦ ، ص١٩٩٩، ٥/باشا، ج: عن( و) ٧٢،٦٦، ص١٩٨٦بهنسي، : عن ( 

  )٣٣٥شكل (
قلعة تكوين زخرفي يصور :اليمين)أ

نالحظ المنظور الخاص وتراآب " زآتوار"
نزهة االخبار در سفر " عن-العناصر
 -"هنر نامة" مخطوطة -"زآتوار
  م ١٦ ق-م١٥٩٢-م١٥٨٤عام
ين زخرفي صور حرفة  تكو:اليسار)ب

  م١٨ ق-" رنامةوس"مخطوطة -الزجاج
  العصر العثماني

)٣٠٣، ٢٧٦،٣٠٢،ص١٩٨٧آبا، : عن(

   )٣٣٦ شكل(
مخطوطة تكوين مثلث  :اليمين)أ

العصر -م١٢ ق–لجالينوس "الترياق"
  السلجوقي

 -"مقامات الحريري"-تكوين بيضاوي: اليسار)ب
  العصر المغولي-م١٣ق

 )١٨٦،١٠٤، ص١٩٧٨السجيني، :عن(

  )٣٣٧شكل ( 
 .   ظاهرة تسطيح الزخارف باالضافة إلى التياين اللوني وااليقاعوفق، "االرابيسك"تكوينات زخرفية قوامها 

  -"الجمعة"االيوان الجنوبي لمسجد : الثاني . العصر المغولي-م١٤ ق- ترآمنستان-" خانمطرابق"قبة ضريح : االول)أ
   العصر الصفوي-م١٧. ق- ايران-"شاه عباس"مسجد : الثالث )التيموريون( العصر المغولي -م١٥. ق-ايران
  مانيالعصر العث-م١٦ ق-م١٥٣٧-عهد سليمان القانوني"  قصة مراحل فتوحات العراقيين" :الرابع)ب

   )Degeorge & Clevenot, 2000, p120: عن( و  )Stierlin, 2002, p266, 221: عن( 
 )٢٩٨،٢٧٢،ص١٩٨٧آبا، : عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٣٩شكل ( 
  قوامه-" الحمراء" قصر -حفر بارز على الجص 

 العصر االندلسي م١٤-١٣. ق- اسبانيا" االرابيسك"
: عن(  و)٣٤٢، ص١٩٩٠الشامي، : عن( 

Degeorge & Clevenot, 2000, p32( 

  )٣٤١شكل ( 
نالحظ في التكوين تحديد الزخارف بخطوط : اليمين) أ

 العصر الصفوي - ايران-"شاه عباس"جد  مس-سوداء
نالحظ تحديد الزخارف الداآنة بلون فاتح :اليسار) ب

 -"البرديني" مسجد -والزخارف الفاتحة بلون داآن
  . العصر العثماني-م١٧ ق-مصر

: عن(  و) ١٢، ص٢٠٠٠النحاس، : عن ( 
Stierlin, 2002, p 273(  

  )٣٤٠شكل (
- تراآبالصيد نالحظ فيها لل  االستعدادمنظر

  هـ العصر العثماني١٠/م١٦ ق-ترآيا-"هرنامة"
  )٤٨٧،ص١٩٨٦محمد، :عن(

  )٣٤٢شكل ( 
تكوينان زخرفيان لمخطوطتان حيث نالحظ الظالل 

اللونية على جسد البغـل والفيل، وعلى الثياب 
الوحدات االدمية والمباني  لتحقيق العمق ووجوه 
  .والتجسيم

  .م١٧. ق-ايران: اليمين) أ
  . م١٧. بداية ق-الهند:  إلى اليسار) ب

  العصر المغولي
   )٣٦٨ ، ص١٩٩٩، ٥/باشا، ج: عن( 
Stierlin, 2002, p: عن( و 86( 

  )أ ٣٤٣شكل ( 
". ريةالسح"نموذجان اساسيان من المربعات 

مربع يقوم على النظام العددي ) اليمين(
مربع يقوم على النظام ) اليسار(، )٣×٣(

ويتم توزيع االعداد داخل ). ٦×٦(العددي 
المربع وفق قانون رياضي خاص بحيث يكون 

  .مجموع آل صف داخل مربع ما عددا بعينه
  )Critchlow, 1999, p43,50:  عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

   )٣٤٦شكل ( 
الخطوط المنحنية والمتضافرة الناتجة عن : اليمين) أ

  .مربعةالالدوائر والشكل البيضاوي والشبكيات 
تكوينات الحدى الهندسي البناء تحليل : اليسار)  ب
 الدوائر المختلفة االحجام قوامها" االرابيسك"

  .والخطوط اللولبية او الحلزونية
  )٢١٩،٢٠٩،٢١٠، ص١٩٨٦الشناوي، : عن( 

)٧٣، ص١٩٨٧السيد،: عن( 

  )ب ٣٤٣شكل ( 
احد النماذج االساسية للمربعات : في االعلى

  ). ٤×٤(قائم على نظام عددي " السحرية"
توزيعات هندسية مختلفة ناتجة عن : في االسفل

ات رياضية خاصة قائمة على الجمع تم حساب
  .في االعلى" السحري"تطبيقها على المربع 

  )Critchlow, 1999, p46:  عن( 

   )٣٤٤شكل ( 
) ٨(ورقم ) ٦(وقد تم تطبيق وحدتين من خالل توصيل الخطوط بين المربعات رقم " فيدي"ربع نموذج م: اليمين) أ
رسم تخطيطي لوحدات هندسية ناتجة عن تطبيق مبدأ التناسب العددي على محيط الدائرة للصف االول من مربع : اليسار)ب
  ).اليسار(، للصف الرابع )الوسط إلى اليسارفي (، للصف الثالث )في الوسط إلى اليمين(، للصف الثاني )اليمين" (فيدي"

  ) ١٦٧، ص١٩٩٨هاشم، : عن( و) ٦١، ص٢٠٠٠الديب،:عن(و)١٤، ص١٩٩٩المفتي،: عن( 

   )٣٤٥شكل                                                           (  )ج،د،هـ٣٤٤شكل (                     
 رباعية وفقشبكيتان زخرفيتان : في االسفل) د" فيثاغورث" رباعية وفقالنظام البنائي : يميناالعلى ) ج)٣٤٤شكل(

اليسار اللولب . النظام البنائي اللولبي: االعلى) أ )٣٤٥شكل( .قانون الدوائر السبعة: في االعلى يسار) هـ .فيثاغورث
  النظام البنائي البيضاوي: االسفل) ب اللوغارتمي أو لولب القطع الذهبي

  ) ١٤، ص١٩٩٩المفتي، : عن(  و ),109,110Critchlow, 1999, p105:  عن( 
 )١٤٢، ص١٩٧٤رياض، : عن(و)٧٠،٧٢، ص١٩٨٧السيد،:عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٣٤٧شكل ( 
  "القطاع الذهبي"مستطيل  :اليمين) أ
  "القطاع الذهبي"مثلث : اليسار) ب

، ١٤١، ص١٩٧٤رياض، : عن ( 
١٤٥(

 )ج ٣٤٧شكل ( 
القطاع "صياغتان مختلفتان للتكوين الخارجي لمئذنتان وفق قاعدة 

  .حيث نالحظ التناقص في المساحة آلما اتجهنا لالعلى" الذهبي
  . العراق- الموصل-"شيت"مسجد : إلى اليمين
  . العصر المملوآي- مصر-"قالوون"مدرسة السلطان : إلى اليسار

 )١٥، ص١٩٩٣فرحات، : عن( 

  )٣٤٨شكل ( 
  .تخطيطية لعنصر الدائرة الهندسي والذي يمثل اساس النظام البنائي لمختلف الوحدات الزخرفية الهندسيةرسوم 

   والخماسي واالشكال النجميةلمربع والمثلث والسداسيلالدائرة آنظام بنائي يحقق حلول وصياغات مختلفة 
  )Wilson, 1988, p26,44:  عن( و) Critchlow, 1999, p29,31,33:  عن( 

  )أ ٣٤٩شكل ( 
عنصر الدائرة الهندسي والذي يمثل اساس النظام البنائي 

لمختلف الوحدات والتكوينات الزخرفية في الفن 
وفق نظام الدوائر السبعة وهو مشتق من رباعية .االسالمي

  ".فيثاغورث"
  )Wilson, 1988, p18,19:  عن( 

  )ب ٣٤٩شكل ( 
عة رسم تخطيطي لتكوينات زخرفية هندسية متنو

من خالل امتداد وتفاعل قائمة على شبكيات مختلفة 
 داخل مجموعة من  والخطوطوتالقي المحاور

 انشائية الدوائر، آل ذلك وفق نظم تكرارية وعالقات
  .مختلفة

  ) Wilson, 1988, p45:  عن( 
 )٥٢، ص٢٠٠١زينهم،: عن( و



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٥٠شكل ( 
لوحدات  تكوينات زخرفية متنوعة

نظم تكرارية   وفقالزخرفية متنوعة
نالحظ  . المختلفةنشائيةاوعالقات 

الشبكيات الرئيسية القائمة على تقسيم 
السطح إلى عدد من المساحات المختلفة 
والشبكيات الثانوية المتنوعة التي تشغل 

هذه المساحات بزخارف مختلفة وفق 
آما نالحظ قدرة . نظم تكرارية خاصة

الفنان في تحقيق قيم جمالية عالية من 
 -وع وتباين وايقاع واتزان و وحدةتن

 - ايران- اصفهان-"الجمعة"مسجد 
  .م١٤. ق-م١٣٢٥/١٣٣٤عام

  العصر المغولي
  )Michell, 1978, p145:  عن( 

  )٣٥١شكل ( 
  وحدة المربع اساس الشبكية: االعلى

  لشبكية المربعة العمودية ا: اليمين) أ
  لشبكية المربعة المائلة ل: اليسار)  ب

 )Wade, 1976, p18 : عن( 

  )٣٥٢شكل ( 
  وحدة المثلث أساس الشبكية: األعلى

  الشبكية المثلثة : اليمين) أ
  الشبكية السداسية :اليسار)  ب

 )Wade, 1976, p18 : عن( 

  )أ ٣٥٣شكل ( 
رسوم تخطيطية تمثل حلول وصياغات مختلفة لشبكيات 

المربع (مرآبة متنوعة قائمة على تفاعل وتماس آل من 
. وفق نظم وقوانين رياضية) مثلث والسداسي والثمانيوال

ويشكل آل من هذه الوحدات ايضا اساس النظام البنائي 
  .لمختلف التكوينات الزخرفية الهندسية

شبكة ناتجة عن تفاعل السداسي والمربع : اليمين االعلى
  .والمثلث

  .شبكة ناتجة عن تفاعل المربع والمثلث: اليساراالعلى
  .شبكة ناتجة عن تفاعل السداسي والمثلث :اليمين االسفل
  .شبكة ناتجة عن تفاعل الثماني والمثلث: اليساراالسفل
 ) Critchlow, 1999, p119:  عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ب ٣٥٣شكل ( 
شبكية هندسية مثلثة قائمة على تفاعل 

الدوائر وفق نظم تكرارية وانشائية 
 -"احمد بن طولون" جامع . مختلفة

  اسي الثاني العصر العب .هـ٣.ق/م٩.ق
)٣٣٧، ص١٩٩٠الشامي،:عن( 

  )٣٥٥شكل ( 
الطبق "ووحدة " االرابيسك"تكوين زخرفي قوامه : اليمين) أ

  . العصر المملوآي-م١٢٨٥ عام -مصر" النجمي
   العصر العثماني- - اسيا الوسطى-االرابيسك:"اليسار) ب

   )٢٣٤ ، ص١٩٩٩، ٤/باشا، ج: عن( 
  )Degeorge & Porter, 2002, p132: عن( و

 

  )ج ٣٥٣شكل ( 
تكوينات زخرفية هندسية متنوعة قائمة على شبكيات 

وفق نظم تكرارية ) مربعة ومثلثة وسداسية(مختلفة 
   مختلفة انشائية وعالقات
 ) Wilson, 1988, p27,33,38:  عن( 

  )٣٥٤شكل ( 
تمثال مصنوع من البرونز على هيئة حيوان 

 -مصر) خرافي مزخرف بوحدات متنوعة
   العصر الفاطمي-م١١.ق
 )Hillenbrand, 1999, p178:  عن( 

  )٣٥٦شكل ( 
  .  العصر الفاطمي-: الثاني) ب. لعصر المملوآي ا-م١٣. منتصف ق-دمشق: االول) أ
   العصر السلجوقي-م١٢. ق-ايران: الثالث) ج

 )١٤٧ ، ص١٩٨٩عالم، : عن(  و)٣٣٦، ص١٩٨٤االلفي، : عن(  و)١٠٦ ، ص١٩٩٩، ٥/باشا، ج: عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٥٨شكل                                                               ()٣٥٧شكل (                               
  .  لوحدات زخرفية مختلفةالعكسيتكوينات زخرفية متنوعة لمجموعة من الكنارات قائمة على التكرار البسيط المتصل و

 العصر -م١٤.ق-م١٣٨٥ عام- اسيا الوسطى- اوزبكستان-مرقند س-"علي نصافي"ضريح :  االعلىاليمين) أ)٤١٣شكل (
-١٣٢١ عام- اسيا الوسطى- ترآمنستان-"نجم الدين آوبرا" ضريح -جزء تفصيلي : في الوسط) ب )التيموريين(المغولي 
  . الجزائر- : في االسفل) ج  العصر المغولي-م١٤. ق-م١٣٢٦

  . العصر المغولي-م١٤. ق-م١٣٥٨- ايران- بخارى-:  في االسفل)ب.  دمشق-تكرار عكسي: اليسار االعلى)أ )٤١٤شكل (
   )Degeorge & Porter, 2002, p106,115: عن( و )١٣٦، ص٢٠٠٥فياض وااليوبي، : عن( 

  )٢١٤، ص١٩٨٩عالم،:عن(و

  )٣٥٩شكل ( 
جزء تفصيلي من تكوينات زخرفية متنوعة قائمة على 

  . التكرار المتبادل لمجموعة من الزخارف الهندسية
 - الهند-منزل الضيوف شرق تاج محل: في االعلى) أ

  .  العصر المغولي-م١٧. ق-م١٦٤٨عام
- اسبانيا- غرناطة-"الحمراء"قصر : في االسفل) ب
  )بنو نصر(ندلسي  العصر اال-م١٤.ق

  )Degeorge & Clevenot, 2000, p52: عن( 
   ) Degeorge & Porter, 2002, p62: عن( و

  )٣٦٠شكل ( 
جزء تفصيلي لتكوين زخرفي من الفسيفساء 

 - قبة مسجد بغداد-لوحدة نباتية مجردة 
  .م١٣. ق-العراق

  العصر المغولي
  )٧٥، ص١٩٨٨الصايغ، : عن( 

  )٣٦١شكل ( 
تكوين زخرفي لمحراب مصنوع من 

 الجص والحجر قائم على التكرار
 -"الجعفرية" مسجد -  الدائريالمتبادل

 - اسبانيا-سرقسطة او سراقوسه
 عهد -م١١. ق-م١٠٨١-١٠٤٦عام

  ملوك الطوائف
  ندلسيالعصر اال

  )١٦٤، ص١٩٩٣فرحات، : عن( 
  )Michell, 1978, p214:عن( و



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٦٢شكل ( 
  .  تكوينات زخرفية لكنارين قائمان على نظم تكرار وعالقات انشاء مختلفة لوحدات زخرفية متنوعة

   العصر العثماني-م١٧. ق-: اليسار) ج. العصر االندلسي- بانيا اس-غرناطة: االسفل) ب. تونس-: اليمين االعلى)أ
  )Petsopoulos, 1982, p138,141:عن( و )١٨٥، ص٢٠٠٥فياض وااليوبي، : عن( 

  )٣٦٤شكل ( 
اناء خزفي مزين باسلوب البريق المعدني ذو تكوين 

زخرفي قائم على مجموعة من النظم التكرارية 
  .م١١.  ق- مصر او اسبانيا-واالنشائية، 

  العصر الفاطمي او العصر االندلسي
  )١٢٣،١٢٤، ص١٩٨٩عالم، : عن( 

 )٣٥٢، ص١٩٩٧، )ع.ث.ت.ع.م(خليفة : عن( و

  )٣٦٣شكل ( 
اناء خزفي ذو تكوين زخرفي قائم على التكرار 

 - ازنيق- الحر لمجموعة من الزخارف النباتية
  .م١٦.  ق-ترآيا

  العصر العثماني
 )٦١، ص١٩٨٨الصايغ، : عن( 

  )٣٦٥شكل ( 
 اسيا - ترآمنستان-"نجم الدين آوبرا"ضريح -تكوين زخرفي لبالطة خزفية قائم على التكرار بالتماثل :اليمين)أ

  العصر المغولي .م١٤. ق-م١٣٢٦-١٣٢١ عام-الوسطى
لتكرارية قائم على مجموعة من النظم ا" ال ال مصطفى باشا"تكوين زخرفي لمخطوطة تصور مخيم  :اليسار)ب

  العصر العثماني.م١٦. ق-م١٥٨٢-واالنشائية المختلفة
  )Michell, 1978, p82:عن(  و )Degeorge & Clevenot, 2000, p122: عن(  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٦٦شكل ( 
 -"لطف اهللا" مسجد الشيخ - لقبةتكوين زخرفي 

  . م١٧. ق-م١٦١٦ عام- ايران- اصفهان
  العصر الصفوي

  )Michell, 1978, p152:عن( 
 

 

  )٣٦٧شكل ( 
محراب مسجد لجزء تفصيلي من نقش على الرخام 

 -م١٤١٦ عام- مصر-"شيخ" "المؤيد"السلطان
  م١٥.ق

  العصر المملوآي
 )١٥٦، ص١٩٨٧السيد، : عن( 

  )٣٦٨شكل ( 
رسم تخطيطي لشبكة زخرفية قائمة على نظم تكرارية مختلفة وفق نظام او مبدا االستطراد :اليمين)أ

  .رفية اإلسالميةوالذي تم تطبيقه في معظم التكوينات الزخ
قائمة على تقسيم المساحة إلى صفوف افقية " سليمان نامة"تكوين زخرفي لمخطوطة  :اليسار)ب

 -"سليمان الثاني"او " سليمان القانوني" عهد -. مختلفة االبعاد وبعض الصفوف العمودية في االسفل
  العصر العثماني .م١٦. ق-م١٥٥٨عام

  )١٣٩، ١٩٩٠النحاس، : عن( و ) ٢٩٩،٣٠٧، ص ١٩٨٧آبا، : عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٦٩شكل ( 
مختلفة والمنفذة بخامات واساليب مختلفة وحدات زخرفية تكوينات زخرفية متنوعة ذات مستويات عدة تجمع :اليمين)أ
  العصر االندلسي-م١٤-١٣. ق- اسبانيا- غرناطة-"الحمراء" فصر -"السفراء" قاعة -)حفر الجص وبالطات خزفية(
مزينة بوحدات زخرفية متنوعة قائمة على نظم تكرارية ضمن " هللالطف ا"قبة قاعة الصالة بمسجد الشيخ  :اليسار)ب

 -تكوينات ومستويات مختلفة، ونالحظ في التكوين الزخرفي  ظاهرة االمتداد واللالنهائية التي تميز بها الفن االسالمي
  العصر الصفوي.م١٧. ق-م١٦١٦ عام- ايران- اصفهان

  )Degeorge & Clevenot, 2000, p35,143: عن( 

   )٣٧١شكل ( 
تصور نافخوا " سورنامة"مخطوطة : إلى اليمين) أ

   العصر العثماني-م١٨. ق-م١٧٢٠-الزجاج وآتونهم
" المنظومات الخمس"مخطوطة : إلى اليسار) ب

 -تصور بنا قلعة او حصن الخوارنق" بهزاد"المصور 
 العصر المغولي -م١٥ ق-م١٤٩٤ عام -ايران

ونالحظ في آال التكوينان الزخرفيان .)يينالتيمور(
اتجاهات الحرآة المختلفة من خالل حرآات االيدي 

. واالرجل والرؤوس ضمن مسار متنقل ومتوازن للرؤية
  )٣١١،٣٠٣، ص١٩٨٧آبا، : عن( 
  )Stierlin, 2002, p 121: عن(  و

   )٣٧٠شكل ( 
الطبق "قوامه وحدة تكوين زخرفي :إلى اليمين) أ

-الحمراءغرناطةقصر " وزرة"ضلع ) ١٢("النجمي
   العصر االندلسي-م١٤-١٣ ق-اسبانيا

تكوين زخرفي لشبكية هندسية قائمة : إلى اليسار) ب
مسجد الشيخ  تزين جدران" االرابيسك"على زخارف 

 -م١٦٠٢/١٦١٩ عام- ايران- اصفهان-"لطف اهللا"
ونالحظ في آال التكوينان . العصر الصفوي-م١٧.ق

  .الزخرفيان  ظاهرة االمتداد واللالنهائية
 )Degeorge & Porter, 2002, p142,81: عن ( 

   )٣٧٢شكل ( 
تكوين زخرفي يصور احدى الموضوعات الخاصة 

وهوافتراس االسد " آليلة ودمنة"بمخطوطة 
حيث نالحظ اتجاهات الحرآة المختلفة في . للحمار

آل من ايدي وارجل ورؤوس الحيوانين باالضافة 
إلى الحرآات الناتجة عن تمايل الفروع واالغصان 

  العصر المملوآي-م١٥. ق-النباتية واالشجار
)٣٠٨ ، ص٥،١٩٩٩/باشا، ج:عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٣٧٣شكل ( 
 -ابريق مصنوع من النحاس  :اسفل) ب. صر العثماني الع-م١٦. ق- ترآيا- ازنيك -بالطة خزفية:يمين اعلى) أ

 بداية - ايران-حواف اناء مصنوع من المعدن : يسار اعلى)ج.  العصرالسلجوقي-م١٢٣٢ عام- العراق-الموصل
   العصرالمملوآي-م١٣٠٤ عام- مصر-مصحف :اسفل) د.  العصرالسلجوقي-م١٣.ق

 )١٥، ص١٩٨٩عالم، : عن( و  )Wilson, 1988, p95,76,17,11: عن ( 

  )٣٧٤ شكل (
نالحظ التنوع في صياغة . صياغات زخرفية متنوعة قوامها العناصر الزخرفية المعمارية آاالعمدة والعقود المختلفة

  .الخطوط وآيفية توزيعها داخل المباني وفق نظم تكرارية متنوعة مما يحقق ايقاعات خطية متجانسة
   العصر االموي -م١٠. ق-سبانيا ا- قرطبة-"قرطبة"االعمدة المواجهة لمحراب مسجد : االول
   العصر الهندي-م١٦. ق-م١٥٦٥ عام-الهند-"بيجابور" عهد سالطين-"الجمعة"صالة بمسجد قاعة ال: الثاني
   العصر األيوبي-م١٣. ق-م١٢٣٤/١٢٤٧ عام- سوريا- أليبو-"الفردوسي"بهو بمدرسة : الثالث
   العصر الهندي-م١٤. ق-م١٣٦٧ عام- الهند- "ديكان" عهد سالطين-"الجمعة"قاعة الصالة بمسجد : الرابع

   )Frishman & Khan, 1978, p177:عن( و ) ,Michell, 1978, p271 231,127:  عن( 
 )١٠٢،٣٦٥، ص١٩٨٩عالم، : عن(  و

  )٣٧٥شكل ( 
 ر إيقاعا غي يمثل خزفيةبالطة لتكوين زخرفي

 - ايران- اصفهان-"الجمعة"مسجد  منتظم
 . العصر المغولي-م١٤. ق-م١٣٢٥/١٣٣٤عام

    )Stierlin, 2002, p217:  عن ( 

  )٣٧٦شكل ( 
 - المغرب- فاس-"العطارين"جدران ساحة مدرسة : في االعلى.تنوع في الملمسوظما تكوينات تمثل إيقاعا خطيا منت:اليمين)أ

   باآستان-"جالل الدين بهكاري"مسجد : في االسفل).بنو مرين( العصر االندلسي -م١٤. ق-م١٣٢٥/١٣٢٦عام
ا وقيمة جمالية للتكوين  نالحظ تنوع االقواس حقق ايقاع.ا متناقصا ومتزايداتكوين زخرفي لقبة يمثل إيقاعا خطي :اليسار)ب

  العصرالمغولي.م١٤. ق-م١٣٣٠/١٣٧٠ عام- اسيا الوسطى-  ترآمنستان-"طرابق خانم" قبة ضريح -العام
 ,Degeorge & Clevenot, 2000: عن( )Blair, 1998, p143,141:عن( )Michell, 1978, p128:عن( 

p213,118(  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )أ ٣٧٧شكل ( 
تكوين زخرفي من الجص يشبه الدانتيال يعرف 

قائم على االيقاع الحر يزين احدى نوافذ " الشمسيات"بـ
نالحظ التنوع والتباين في صياغة ". سيد"مسجد سيدي 

الخطوط والتنوع في االتجاه الحرآي لها مما يحقق قيمًا 
 -د الهن- احمدآباد-ملمسية وايقاعا خطيا جماليًا للتكوين

  العصر المغولي-م١٦. ق-م١٥٧٢عام
 )Michell, 1978, p155: عن( 

  )ب ٣٧٧شكل ( 
زفيةمن صيلي لتكوين زخرفي لبالطات خجزء تف

اين في نالحظ التنوع والتب". األرابيسك"زخارف 
و االتجاه الحرآي والتباين اللوني  الزخارفصياغة 

مما ساعد على تحقيق قيمًا ملمسية وايقاعات خطية 
 -  ايران- اصفهان- "الجمعة" مسجد - ولونية
  العصرالمغولي  - التيموريين-م١٥. ق-م١٤٤٧عام

  )Stierlin, 2002, p217:  عن( 

  )٣٧٨شكل ( 
تكوينان زخرفيان لمخطوطتان يظهر فيهما قدرة 

 الفنان على التنويع والتوزيع الجيد لوحداته المختلفة 
 -وطة تصور السلطان اسكندرمخط: إلى اليمين

 العصر -م١٥. ق-م١٤١٠ عام- ايران-شيراز
  )التيموريين(المغولي 
 -"بستان سعدي"مخطوطة تصور : إلى اليسار

   العصر الصفوي-م١٦. ق-ايران
  )Stierlin, 2002, p100, 131:عن(

  )أ ٣٧٩شكل ( 
قائم " عشاق"تكوين زخرفي لسجادة طراز 

 "اماتالج"و"االرابيسك"على زخارف 
يعكس التكوين تنوع وتوزيع متوافق للنظم 

قيم  والوحدات والقيم اللونية المتباينة حقق
  العصر العثماني-م١٨. ق- جمالية

 )  avennes, 1877 , p51‘ D: عن( 

  )ب ٣٧٩شكل ( 
" االرابيسك"لزخارف تكوينان زخرفيان 

 "الجامة"وسط شكل هندسي دائري يعرف بـ
حشوة جصية بجامع السلطان : الى اليمين.

  م١٤. ق- مصر-"حسن"
احدى صفحات القران الكريم : الى اليسار

  م١٦. ق- مصر-"الغوري"بمسجد السلطان 
  العصر المملوآي

  ) ٣٣، ص١٩٩٠عطية، : عن( 
  )  avennes, 1877 , p115‘D: عن( و



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )أ٣٨٠شكل ( 
في . جزءان تفصيليان لتكوينان زخرفيان منفذان على بالطة خزفية

 -م١٦. ق-م١٥٧١ -ا سوري- دمشق-"الدرويشية"مسجد : االعلى
 - ايران-اصفهان -"لطف اهللا"مسجد : في االسفل .العصر العثماني

  . العصر الصفوي-م١٧. ق-م١٦١٦عام
 & Degeorge: عن( و  )Stierlin, 2002, p 131: عن( 

Porter, 2002, p216(   

  )٣٨١شكل ( 
الزخارف باللون االزرق الداآن والالزوردي فوق خلفية من " القرن الذهبي "مصنوع من الخزف) قنينة(اناء :اليمين)أ

  م١٦. ق-م١٥٤٠-١٥١٠  عام-اللون االبيض
يالحظ استخدام االبيض المائل إلى االصفر والى ". جم سلطان"مخطوطة تصور بورتريه يعتقد انه لالمير :الوسط)ب

  م١٥. ق- ترآيا-عمامة بينما استخدم اللون االصفر آخلفيةالزهري في تلوين الوجه واليدين، واالبيض في تلوين ال
وهي ذات محرابين استخدام االحمر في خلفية السجادة " سجادة الصالة"تكوين زخرفي لسجادة تعرف بـ :اليسار)ج

  م١٨. ق- ترآيا- قونية-باالضافة إلى اللون االزرق واالبيض والبيج
  العصر العثماني

  )Petsopoulos, 1982, p91,73: عن( و )٣٠٥،٢٩٧،٢٨٢، ص١٩٨٧آبا، : عن( 
 

  )ب٣٨٠شكل ( 
نالحظ ‘ جزء تفصيلي من تكوينات زخرفية متنوعة

نوع في استخدام الخامات المختلفة من خشب وجص الت
وبالطات خزفية، والتنوع في استخدام العناصر 

والكتابات، " االرابيسك"المعمارية والوحدات الزخرفية 
وتنوع في النظم البنائية من شبكيات ونظم تكراية 

وانشائية مختلفة، وتنوع وتباين في المساحات 
ذلك ساعد على واالحجام والمالمس والفراغات، آل 

تحقيق قيم جمالية عالية في التكوين آكل آااليقاع 
 جدران ساحة مدرسة -والتناسب واالتزان والوحدة

 -م١٣٢٥/١٣٢٦عام - المغرب- فاس-"العطارين"
  ).بنو مرين (-م١٤.ق

  العصر االندلسي
 )Degeorge & Clevenot, 2000, p187: عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٨٢شكل ( 
 -"قبة الصخرة"تزين الجدار الخارجي لمسجد " يس"جزء تفصيلي لبالطات خزفية لكتابات النسخية آليات من سورة 

نالحظ الزخارف باالبيض فوق خلفية من االزرق الداآن يحيط . العصراالموي-هـ٧٢-م٦٩٠  حوالي - فلسطين-القدس
  م١٦. ق-"سليمان"ترجع هذه البالطات الخزفية إلى عهد السلطان العظيم. لون الالزوردي يليه االسودبه ال

  العصر العثماني
   )Degeorge & Clevenot, 2000, p29: عن( 

  )٣٨٣شكل ( 
  م١٦. النصف الثاني من ق- ترآيا-"مراد الثالث" عهد -تكوينان زخرفيان لمخطوطتان مذهبتان : اليمين)أ
  م١٥. ق-م١٤٢٤-١٤١٩ عام- ترآيا-  بورسة-جزء تفصيلي لتكوين زخرفي عن بالطة خزفية :سارالي)ب

  العصر العثماني
 )٢٦،٣٧١، ص٢٠٠١خليفة، : عن( و  ),Petsopoulos, 1982, p45, 57 60:عن( 

  )ج٣٨٣شكل ( 
  تكوينات زخرفية مختلفة لبالطات خزفية تعتمد التباين في المساحات اللونية 

 . العصر الصفوي-م١٧. ق-م١٦٢٧ تم عام- ايران- اصفهان-"الملكي"المسجد : إلى اليمين
  . العصر المغولي-م١٧. ق- باآستان- الهور-"وزير خان"مسجد : يسارفي االعلى إلى ال

 -م١٤. ق-م١٣٢٥/١٣٣٤ عام- ايران- اصفهان-"الجمعة"مسجد : في االسفل إلى اليسار
  .العصر المغولي

   )Degeorge & Porter, 2002, p98,155,262: عن( 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٨٤شكل (
 -" قبة الصخرة"نية بمسجد جهة الثماجزء تفصيلي لتكوين زخرفي من الفسيفساء يزين الجزء الداخلي من الوا:اليمين)أ

  العصر االموي.هـ٧٢ -م٦٩٠ حوالي - فلسطين -القدس
  العصر العثماني.م١٨. ق- اناء مصنوع من البرونز المكفت بالفضة مزخرف بوحدات نباتية مجردة وآتابات نسخية :اليسار)ب

 )١٣٢ ، ص١٩٨٥ليل، خ: عن(  و )Degeorge & Clevenot, 2000, p26: عن ( 

  )٣٨٥شكل ( 
سليمان القانوني مصنوعة من الذهب المطعم بالياقوت االحمر والزمرد واليشب "اناء خاصة بالسلطان :االول: اليمين)أ

  العصر الهندي: الثاني. العصر العثماني-م١٦. النصف الثاني من ق-م١٥٧٩ عام- ترآيا- االخضر والجيد االبيض
مصنوع من خشب الصندل المطعم " شاه اسماعيل االول"ن جزء تفصيلي لتكوين زخرفي عن تابوت السلطا :اليسار)ب

  العصر الصفوي-م١٦. ق-م١٥٢٤ عام- إيران- اردبـيــل-بالعاج والملون 
   ) Petsopoulos, 1982, p45,57: عن( و) ١٥٨،٤١٣، ص٢٠٠١خليفة، : عن ( 

  )Hillenbrand, 2002, p235: عن( و) ٥١، ص٢٠٠٤الرجل، :عن( و
 

  )٣٨٦شكل (
نالحظ تحديد . مشكاة مصنوعة من الزجاج المموه او المزخرف بالمينا الزرقاء والحمراء والذهب:اليمين)أ

  م العصر المملوآي١٤. ق-م١٣٢٠-١٣١٠ عام-  مصر-الكتابات باللون االحمر
 - ايران- شيراز-)إلى اليسار (والعنبري) اليمينإلى (اناءان مصنوعان من الزجاج الملون االزرق  :اليسار)ب

  العصر الصفوي.م١٨/١٩.ي قحوال
  )Blair, 1998, p186: عن( و) ٢١٦،١، ص١٩٩٠فرغلي، : عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٩٠شكل (
تكوينات زخرفية متنوعة قائمة على الجمع 

دائل والنقط آوحدة زخرفية بين زخرفة الج
  العصر المملوآي-م١٤-١٣ق-مصر-جمالية
 )Wilson, 1988, P52-54:    عن ( 

  )٣٨٨شكل (
حشوة جصية مفرغة لزخارف   لنافذة ذاتتكوينات زخرفية

  - مصر-النباتية والهندسية والنقط والكتابات
  العصر العثماني

  )٢٤٥، ص٥، ج١٩٩٩الباشا، :عن(

  )٣٨٩شكل (
  . والنقط آوحدة زخرفية جماليةلحشوات خشبية ورخامية تقوم على العناصر النباتيةتكوينات زخرفية متنوعة 

  .العصر العثماني-م١٨ق-"قوام الدين" جامع-وزرة:اليسار)ب.العصر المملوآي-م١٤ق-مصر- "ونصقو"منبر جامع:اليمين)أ
  )D'avennes,V.1,3, 1877, P19,68 :عن(

  )٣٨٧شكل (
يمثل رسم جداري، نالحظ الكنار  كوين زخرفيت

-الجوسق الخاقاني-الزخرفي لتكرار بسيط للنقط
  العصر العباسي-م٩ق-راقالع-سامراء
  )٦٣، ص٤، ج١٩٩٩الباشا، :عن( 

  )٣٩٢شكل (
د انشاؤه في رسم تخطيطي لواجهة قصر الحير الغربي المعا

متحف دمشق، ونالحظ تقسيم وتحديد المساحات الزخرفية 
  . والعقودبواسطة مجموعة من الخطوط واالشكال الهندسية

  العصراالموي
  )٩٨ ، ص١٩٧٧الرفاعي، :عن(

  )٣٩١شكل (
تكوين زخرفي يزين اناء خزفي قوامه 
 خلفيةزخارف آدمية نالحظ النقط في زخرفة 

  الثانيالعصر العباسي-م١٠ق-ايران-التكوين
 )Wilson, 1988, P12:    عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )أ٣٩٣شكل (
تكوين زخرفي يزين محراب، ونالحظ تقسيم 

وتحديد المساحات الكلية بواسطة مجموعة من 
 قبة الصخرة-الخطوط واالشكال الهندسية واالعمدة

  العصراالموي
  )١١ ، ص١٩٩٣فرحات، :عن(

 )٣٩٤شكل (
 -"السماني"واجهة ضريح : اليمين
  العصرالعباسي -م١٠ اوائل ق-ايران
-دمغان-مئذنة الجامع الكبير: اليسار
  العصر السلجوقي-م١٢ق-ايران

نالحظ تكوينات زخرفية مبتكرة وفق 
  بنائيات خاصة باستخدام اآلجر 

  )٨٦ ، ص١٩٨٩عالم، :عن(
)Michell, 1978, p148,252:عن(و

  
 

 )ب٣٩٣شكل (
تكوين زخرفي يزين محراب، ونالحظ تقسيم 

وتحديد المساحات الداخلية بمستطيالت ومعينات 
- محراب الجامع الكبير- وآذلك العقودمتنوعة
  العصرالعباسي-م٩ق-تونس-القيروان

  )٤٧،٥٥ ، ص١٩٩٣فرحات، :عن(

  )٣٩٥شكل (
.ت زخرفية مجردةالى جانب وحدا. تكوينات زخرفية مختلفة قائمة على الخطوط المنكسرة وبعض العناصر الهندسية

  العصر المملوآي-م١٤ق-جزء تفصيلي من نسيج مطرز:اليمين)أ
 العصر العثماني-ترآيا-رسوم لتكوينات زخرفية الشرطة تزين مجموعة من االبسطة والسجاجيد:اليسار)ب

  )Simakoff, 1993, p7:عن(و) ٢٩٥ ، ص١٩٨٩عالم، :عن(
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٩٨ شكل( 
تكوينات زخرفية قائمة على زخرفة 

وفق نظم من التكرار البسيط " الجدائل"
مما احدث تنوع . تزين سطح بعض القباب

  في الملمس
 )D'avennes,V.1, 1877, P45 :عن(

  )أ٣٩٦شكل ( 
. قوامها الخطوط المتضافرة او المتشابكة وفق نظم تكرارية متنوعة" الجدائل"تكوينات زخرفية لكنارات قائمة على زخرفة 

  العصر االندلسي :اليسارالوسط و، العصر المملوآي.هـ١٣. ق-مصر: اليمين في االسفل
   )١٩٧-١٩٥، ص١٩٩٠النحاس، : عن ( و) ٥٩٤،٥٩٣، ٤٦٣،٤٧٧، ص١٩٩٢إبراهيم وآخرون، : عن ( 

  )ب٣٩٦شكل ( 
قوامها " الجدائل"تكوينات زخرفية لكنارات قائمة على زخرفة 

الخطوط المستقيمة المتضافرة او المتشابكة وفق نظم تكرارية 
  م١٨-١٤ق-مصر-متنوعة وتبادالت لونية

  )D'avennes,V.1, 1877, P54 :عن(

  )٣٩٧شكل ( 
رفة تكوينات زخرفية لكنارات قائمة على زخ

  قوامها الخطوط المنحنية المتضافرة" الجدائل"
  العصر المملوآي-م١٤-١٣ق: الثالث-االول
  العصر العاسي-م٩ق-العراق أو ايران-:الرابع

 )Wilson, 1988, P54,50: عن( 

  )٣٩٩شكل (
  .وفق نظم تكرارية وانشائية مختلفة" المشبكات"تكوينات زخرفية متنوعة قائم على زخرفة 

  المويالعصر ا-لوح خشبي يزين جدران المسجد االقصى:اليمين) أ
-م١٠ق-مصر-االعلى. آنارات مذهبة مع بعض المساحات الصغيرة باالحمر واالزرق تزين مصاحف:الوسط)ب

  العصر العباسي-م٩ق- العراق-،االسفلالعباسيالعصر 
  العصر العثماني-م١٧ق-مصر-"البرديني"واجهة جامع :اليسار)ج

 )D'avennes,V.1, 1877, P25 :عن( و)Wilson, 1988, P51,50: عن( و) ٤٦ ، ص١٩٨٩عالم، :عن  (



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )أ٤٠٢شكل (
 ارضية  تزينفسيفساءل  تكوينات زخرفية متنوعة منةء تفصيلياجزأ

 نوع والتباين اللوني والتكرارات اللونية المتبادلة، نالحظ التقاعة الحمام
  العصر االموي-م٨ق-سوريا-قصر خربة المفجر -

)١٥٠، ص١٩٩٧، بهنسي: عن(   و)٤٤، ص١٩٨٨، الصايغ: عن( 

  )أ٤٠١شكل (
  مملوآيالعصرال.م١٤ق-مصر-"صونقو"مسيات مختلفة تزين نوافذ جامع تكوينات زخرفية لش

 )D'avennes,V.1, 1877, P50 :عن(

  )ب٤٠١شكل (
 -كوين هندسي متشابك يزين اناء خزفيت

  العصر العثماني-م٢٠ ق- ترآيا-آوتاهية
  ابو الفتوح: عن(

 )١٢١،١٢٠ص،١٩٩٧،)ع.ث.ت. ع(

  )٤٠٠شكل (
 نالحظ التشكيالت الهندسية تنتهي من الجص" ابن طولون"جامع " شمسيات"تكوين زخرفي الحدى :اليمين)أ

  م٩ق-م٨٧٦- مصر-الطولونيين-مصر-االيوان الغربي-بعناصر نباتية
  العباسي صرالع-"ابن طولون"جامع " شمسيات"رسم تحليلي يبين تفريغ الحدى:اليسار) ب

  )Frishman & Khan, 2002, P54: عن(  و)١٢٠،١١٨، ص٤، ج١٩٩٩الباشا، :عن(  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٠٣شكل (
واجهة دار القرآن الصابونية ونالحظ تكوينات 

قائمة على التبادالت اللونية لزخارف  زخرفية متنوعة
  العصرالمملوآي. سوريا-"االبلق"

  )١٥، ص١٩٩٦، الشهباني: عن( 

  )٤٠٤شكل (
  .التشكيالت الهندسيةمختلفة قوامها التبادالت اللونية مابين   متنوعة قائمة على توزيعات ونظم تكراريةتكوينات زخرفية

  .العصر المملوآي-م١٤ ق-هـ٧٠٩/م١٣١٠-مصر-"بيبرس الجاشنكير"ارضية القبة خانقاة :  واليسار اسفلاليمين
  العصر االيوبي-هـ٦٢٦-دمشق-محراب جامع االقصاب:الوسط
   العصر المملوآي-هـ ٨٣٥/م١٤٣٢ -مصر-"االشرف برسباي" خانقاة ١٠٩ص:  االعلىاليسار

  )٩٧-٩٦، ص٢٠٠٤عطية، :عن(و) ٥١،ص٢،ج١٣٤، ص١، ج١٩٩٣هاب، عبد الو:عن  (

  )أ٤٠٥شكل (
  وفق تنوع من التبادالت اللونية لمجموعة من قائمة على توزيعات ونظم تكرارية مختلفةلوزراتتكوينات زخرفية 

  العصر المملوآي والعصر العثماني-م٢٠م وق١٩م وق١٢ق- مصر-"الرفاعي"جامع -الصياغات الهندسية
  )٢١٢-٢٠٩، ص٤، ج١٩٩٩الباشا، :عن(

  )ب٤٠٢شكل (
" الشمسيات"تكوين زخرفي لوزرة فسيقساء الجدار الغربي قائمة على قطع الرخام المشقوق والمعشق وزخارف 

  م٨ق -م٧١٥ عام -دمشق-الجامع الكبير-االول " الوليد" عهد الخليفة -الرخامية
  )Hillenbrad, 2002, p26:  عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ب٤٠٥شكل (
  ى التبادالت اللونية لمجموعة من الصياغات الهندسيةتكوينات زخرفية لوزرات قائمة عل

   العصر المملوآي-هـ٨٣٥-م١٤٣٢ - مصر-رقية القرافة الش-"برسباي" خانقاه االشرف -جزء تفصيلي من وزرة القبة: اليمين
  العثمانيالعصر -م١٧ق-"البرديني"جامع -م تخطيطي ملون لجزء تفصيلي لوزرةرس: الوسط
   العصر المملوآي-هـ٨٨٢-م١٤٧٧ - مصر-"يشبك بن مهدي" مسجد -زرة ومحراب قبةجزء تفصيلي من و:اليسار

 )D'avennes,V.1, 1877, P54,55,64 :عن( و)١١٠،١٢٧، ص١٩٩٣، ٢/عبدالوهاب، ج: عن( 

  )٤٠٧شكل (
   االمام الشافعيقبر- سداسية وارابيسك ونجمة مزهرخط آوفيمنبر خشبي يحوي حشوات من  :اليمين)أ
   يزين اناء خزفي سداسيةشبكية سداسية ونجومتكوين زخرفي من  :اليسار)ب

  العصر االيوبي
  )١٩١، ص٢، ج٢٠٠٠، سالم:عن( و)٨٧، ص١٩٩٠، عطية:عن(

  )٤٠٦شكل (
بالعاج ذو تكوين قائم على توزيعات وشبكيات هندسية متنوعة عم ط من الخشب الممصحفغالف : اليمين)أ

  عباسي  العصر ال-م١٠ق -مصر- زخرفة قرص الشمس الدائريةواقواس واعمدة وفي الوسط 
 صندوق-تكوين زخرفي قوامه الشبكيات الهندسية ووحدات الطبق النجمي القائمة على نظم تكرارية خاصة)ب

   العصر العثماني-هـ١٠ النصف الثاني من ق- مصر -خشب مطعم بابنوس وعاج وصدف وعظم
 )٣٦٢ص،١٩٩٠الشامي ،: عن(و) Hillenbrad, 2002, p57:  عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٤٠٨ شكل(
  .وفق صياغات وشبكيات ونظم تكرارية وتبادالت لونية متنوعة" النجميالطبق "تكوينات زخرفية قوامها زخارف 

  العصر االندلسي-م١٤ق-م١٣٥٥-المغرب-فيز-"بنو مرين"عهد -"بو انانيه"جزء تفصيلي من مدرسة :مينالي)أ
  العصر االندلسي-م١٨اواخر ق -المغرب- حاملة سالح من الخشب الملون:الوسط)ب
  العصر المملوآي-م١٤ق-م١٣١٠-القاهرة-الثاني" بيبرس"السلطان  لزاوية معدنيالباب ال:يسارال)ج

  ) Degeorge & Porter, 2002, p71:  عن(و )Clevenot & Degeorge, 2000, p106:  عن(
 )١٩٨٥عبد الرؤوف خليل، : عن(و

  )٤٠٩ شكل(
  .وحدة المفروآة المائلة: وحدة المفروآة القائمة، الثاني-االول:اليمين)أ
  هـ١- م٧ق-ايران-"المفروآة" نظام  في بناءهاتشبهوالت " المصلبات" اناء خزفي مزخرف بوحدة -االول:اليسار)ب
 فسيفساء ارضية قاعة -واالشكال الهندسية" المصلبات"على وحدة لمصفوفة قائمة  تكوين زخرفي -الثاني:اليسار)ج

  فلسطين -"خربة المنية" قصر -االستقبال االلوان ابيض واخضر واسود واحمر 
  العصر االموي

 )٦٣،٢٦٩، ص١٩٨٢حميد واخرون، : عن( و)٣٨، ص١٩٩٠، ابو الرب:عن(و )٦٥٠، ص١٩٤٨ حسن، :عن(

  )٤١٠ شكل(
  ."المفروآة" تشبه في بناءها نظام التي" المصلبات"على زخرفة تكوينات زخرفية قائمة 

  عباسي ال العصر-م٩-٨ ق- ايران- خزفاناءين من ال :االول والثاني،:اليمينمن )أ
  العصر العباسي-مصر-ونطولونيال -م٩ق-مصر-جص افريز -اسفل :ثالثال)ب
  العصر المغولي-م١٤-١٣ق- العراق-الموصل-اناء من النحاس:الرابع)ج

 )Wilson, 1988, P40: عن( و )٣٨،٤١،٣٩، ص١٩٩٠ابو الرب، :عن( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   )٤١١ شكل(
دسية والنباتية نالحظ التنوع في الكوينات الزخرفية الهن. "الطبق النجمي"و "المفروآة "تكوينات زخرفية قوامها زخارف
  .والملمس وااليقاع صياغات وشبكيات ونظم تكرارية من حيث التي تشغل مساحات المفروآة

  مملوآيال العصر-م١٥ ق-مصر-" قايتباي" الوجهة الداخلية للباب الرئيسي لجامع السلطانجزء تفصيلي من :اليمين)أ
  عهد سالطين دلهي- م١٣ق -باآستان-تانمول—"علمال آنشاه ر"سبيل -جزء تفصيلي من حشوات خشبية:اليسار)ب

 )Clevenot & Degeorge, 2000, p106:  عن(و) ٥٣، ص١٩٩٠ابو الرب، :عن(

   )٤١٢ شكل(
الخط الكوفي المربع تكوينات زخرفية قوامها 

   "التربيعات الكتابية"وفق نظام " المفروآة"و
 )٨٠،٨٢، ص١٩٩٠ابو الرب، :عن(

   )٤١٣شكل (
  .بع تزين صفحات المصاحف والمخطوطات واالوانيقائمة وفق بنائيات الشكل الهندسي الدائري والمرتكوينات زخرفية 

العصر -م١٣ق-ايران:العصر السلجوقي، الثالث-م١٢ق-ايران: العصر المملوآي، الثاني-م١٤ق-مصر :االول-من اليمين
  العصر العباسي-م١٠ق-مصر :المغولي، الرابع

 )Wilson, 1988, P51,57-59: عن ( 

   )٤١٤شكل (
تكوينات " عشاق"سجادة طراز 

نباتية خرفية قوامها زخارف ز
" الجامة"وهندسية ونالحظ 

   م ١٧ق-ترآيا- البيضاوية في الوسط
  العصر العثماني

 )Spuhler, 1987, P154: عن( 



 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

        
٤  ٣  ٢  ١  

        
٩  ٨  ٧  ٦  ٥  

  
  )٣١جدول (

  . الهندسية المجردة المتنوعة القائمة على الخطوط المنكسرة واالشكال الهندسية الزخرفيةمجموعة من الصياغات والوحدات
  م١٣ق-ترآيا-"رؤوس الحراب"وحدة زخرفية هندسية تعرف لدى الصناع بـ: ٨
  م١٣ق-ترآيا-"خف الجمل"وحدة زخرفية هندسية مثمنة تعرف لدى الصناع بـ:٩

  العصر السلجوقي والعصر العثماني
  )٢٧٨-٢٧٣، ص١٩٨٧آبا، :عن(

   )٤١٥شكل (
تزين بعض " الخرط"تكوينات زخرفية قائمة على نظام 

نالحظ االشكال الهندسية من دوائر . المشربيات
  .ومربعات وغيرها

 )D'avennes,V.3, 1877, P8 :عن(

   )٤١٦شكل (
تكوينات زخرفية قوامها " جيورديز"سجادة طراز 

" المحراب"نباتية وهندسية ونالحظ زخارف 
   م ١٩ق-ترآيا-النباتية في الوسط" المشكاة"و

  العصر العثماني
 )Sothebys, 2001, P43: عن( 



          
  المخموسة  بيت الغراب  الكندة  اللوزة  الترس

        
  النرجسة  غطاء السقط  السقط  التاسومة

  
   )٣٢جدول ( 

  .الزخرفية" الطبق النجمي"لزخرفية االساسية المكونة لوحدة العناصر ا
  )٢٧٤ صم،١٩٩٠ابوالرب، :  عن(

  
  

          
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

          
١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  

          
١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  

          
٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  

          
٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  

  
   )٣٣ جدول(

  في الحضارة االسالمية" المفروآة"متنوعة لوحدة مجموعة من الصياغات الزخرفية ال
  )١٧٧-١٧٥، ص١٩٩٠عبدالكريم، : عن: (٥-١
  )١٣٢-٩٩، ص١٩٨٥خليفة، : عن: (٢٥-٦
  
  
  
  
  



       
٤  ٣  ٢  ١  

  الزخرفية " Y" وحدة 

  
    

٧  ٦  ٥  
  الزخرفية" الوطواط"وحدة   الزخرفية " Z" وحدة 

          
١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  

لمعقلي ا -وحدة
  الزخرفية

مسدس  -وحدة
التاسومة 
  الزخرفية

ابو جنزير  -وحدة
  الزخرفية

مسدس  -وحدة
     خاتم

  الزخرفية

مسدس  -وحدة
   سروة 
  الزخرفية

مسدس  -وحدة
  دقماق 

  الزخرفية 
  

   )٣٤ جدول(
   في الحضارة االسالميةالوحدات الهندسية الزخرفية المبتكرةمجموعة من 

   العصر العثماني-م١٩-١٨ق-مصر) ٤. (العصر العثماني-م١٦-١٥ق) ٣-٢.(عصر المغوليال -م١٣ق-الموصل)١ (:٤-١
  )Wilson, 1988, P41: عن(  
   العصر العثماني-م١٩-١٨ق-مصر) ٦ ( العصر المغولي-م١٣ق-الموصل)٥(: ٦-٥

  )Wilson, 1988, P39: عن ( 
  )Degeorge & Porter, 2002, p62:  عن(العصر االندلسي -غرناطة-قصر الحمراء: ١١
  )٣٦٨-٣٦٥، ص٢٠٠٣عبد العزيز، : عن: ( ١٣-٨
  
  

        
٤  ٣  ٢  ١  

        
٨  ٧  ٦  ٥  

        
١٣  ١٢  ١١  ١٠  

        
١٧  ١٦  ١٥  ١٤  

        
٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  

  



  

     
٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ 

 
٣٦ ٣٥ 

      
 

٤١ ٤٠ ٣٩ ٣٨  ٣٧ 

    
    

٤٥  ٤٤  ٤٣  ٤٢  
  

   )٣٥ جدول(
  .مجموعة من التكوينات الهندسية الزخرفية المتنوعة في الحضارة االسالمية

  .  العصر االموي- قصرطوبة-نقال عن تحف خشبية من العراق او الشام: ١
  . العصر االموي-قصر الحير الغربي :٢
  . ر العباسيالعص-طراز سامراء الثاني :٣
  . العصر الطولوني-. ق-ر مص-"احمد بن طولون"اجزاء تفصيلية من جامع : ٦-٤
   العصر-م١٣ ق- الري-اناء خزفي: ٧ 
   العصر المملوآي-م١٤ ق- مصر-  شارع الشيراوي-جزء تفصيلي الاحد جدران المباني: ٨
  .العصر الهندي: ١٤-١٠
  . العصر الطولوني- مصر- الفسطاط-اناء: ١٩-١٥
  .العصر األندلسي: ٢١-٢٠
  العصر العثماني-م١٧ق-مصر-"يالبردين"جامع -جزء تفصيلي محراب:٢٣-٢٢
  . العصر العثماني-م١٩ ق-آرسي مصحف مصنوع من خشب المطعم والملون: ٢٤
  . العصر المملوآي-م١٤ ق -"برقوق"جزء تفصيلي من منبر جامع السلطان : ٢٥
  العصر الطولوني: ٢٦
  )٢، ص٢٠٠٥العيسة، :عن. (العصر االموي-"خربة المفجر"قصر –قاعة الحمام : ٣٦
  العصر المملوآي-م١٤-١٢ ق:٤٢-٣٨
   العصر المملوآي-م١٢ق-"طالئع بن رزيك"جامع :٤٤-٤٣
  العصر االندلسي: ٤٦-٤٥

  )١٤١، ص١٩٧٠شافعي، : عن(و) ٤٣٣،٤٦٣،٤٧٧،٥٩٣،٥٣٣،٥٩٤، ص١٩٩٢إبراهيم وآخرون، :  عن( 
 )٢٥٨، ص١٩٩٨جودي، : عن( و)١٧٦،١٠٧، ٩١،٦٦، ص١٩٨٨الصايغ، : عن( و
   )٢١١،١٠، ص١٩٨٢حميد واخرون، : عن(و  )D'avennes,V.1, 1877, P 7,53,16,9,52,55,: عن(  و
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤١٧شكل (
 تحوي روزيت واآانثس ومراوح نخيلية واوراق حفر بارز لتكوينات زخرفية متنوعة تزين الواح خشبية:اليمين)أ

ضمن " هاالمراوح النخيلية وانصاف"نالحظ )اليمين(، وعناقيد العنب ضمن تكوين يمثل العقود من اقواس واعمدة
  م٧ق-ىمسجد االقص -) االسفل ( وفي)اليسار(في االطار المحيط بالتكوين الثاني  و"روزيت"بـقوس يحيط 

المراوح النخيلية واآانثس و حفر بارز لتكوينات زخرفية متنوعة تزين يمين الواجهة تحوي روزيت :اليسار)ب
  م٨ق-"المشتى" يمين واجهة قصر -والحلزونيات النباتية اوراق وعناقيد العنب

  العصر االموي
 )٣٩، ص١٩٩٦آونل، :عن( و)٧٦، ص١٩٩٧بهنسي،:عن(

  )ب٤١٨شكل (
عنصر صياغات زخرفية متنوعة ل

  وانصافها  الزخرفيلمراوح النخيليةا
االفريز السفلي من الواجهة : اليمين

  الجنوبية لقصر المشتى 
االفريز العلوي من الواجهة : اليسار

  الجنوبية لقصر المشتى
  العصر االموي

  )١٥٤، ص ١٩٨٧السيد، : عن(
)١٨٧هـ، ص١٤١٤مليباري، :عن(و

  )أ٤١٨شكل (
صياغات زخرفية متنوعة لعنصر 

المراوح النخيلية الزخرفي 
  وانصافها 

خربة "قصر -الطابق الثاني
  م٨ق-"المفجر

  العصر االموي
  )Baer, 1998, p9: عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٢٠شكل (
جامع  -شبيلخالمنبر اواالشكال والخطوط الهندسية " المراوح النخيلية"تكوينات زخرفية متنوعة تجمع بين 

  العصر العباسي-م٩ق-م٨٦٣-تونس–االغالبة-"ابراهيم االغلبي" عهد االمير "القيروان"
 )٤١٨، ص١٩٩٩، ٤الباشا، ج:عن(و )٨٥، ص١٩٩٧بهنسي، :عن(

  )أ٤٢٢شكل (
من مراوح نخيلية " االرابيسك" على التكرار بالتقابل والتماثل لزخارف آنار زخرفي يزين صندوق من العاج قائم

  العصر االندلسي -مجنحة ومسننة وآؤوس بعيون سفلى وفي االعلى آتابات
  )Baer, 1998, p14: عن(

  )٤١٩شكل (
  االولسامراء–عنب الخماسية وعنقود العنب الثالثيقوامه ورقة الجزء تفصيلي من الجص تكوين زخرفي ل: االول)أ
 .لثانيسامراءا–والخطوط والمراوح النخيلية الثالثية ذات النقط) النقط(نالحظ الحبيبات المستديرة تكوين زخرفي  :الثاني)ب
فصوص ذات  نالحظ الدوائر ووالمراوح النخيلية الخماسية والثالثية ال من الجصان زخرفيانتكوين :الرابعالثالث و)ج

  العصر العباسي-هـ٣-م٩ ق - العراق-الثالثسامراءطراز  –)الرابع(والصياغة المجردة للمراوح النخيلية في ) الثالث(النقط
 )٢٤١، ص١٩٩٩، ٤الباشا، ج:عن( و )Michell, 1978, p154: عن( و)٣٤،٣٨،٣٩، ص١٩٨٦، الشناوي:عن(

  )٤٢١شكل (
  العصر العباسي-م١٠ ق- فارس او ايران-مراوح نخيلية تكوين زخرفي على اناء خزفي فخار :اليمين)أ
  .باسلوب مزدوج: الثانيغة نباتية باسلوب مفرد، صيالشريط زخرفي : ولاال:اليسار)ب
 -، زخرفة المراوح النخيلية والكؤوس من الداخل بشبكيات هندسية وتفريعات نباتية"الجيوشي"مسجد : ثالثال)ج

   أو المملوآيالعصر الفاطمي-القاهرة
 )٦٥،٦٦، ص١٩٩٣، ١عن، عبد الوهاب، ج( و)٩٠، ٦٢،٦٤، ص ١٩٨٧السيد، : عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٢٣شكل (
 -قرطبة-"الجامع"قبة المسجد فسيفساء -والوحدات الهندسية والكتابات الكوفية "االرابيسك" قوامهتكوين زخرفي :اليمين)أ

  العصر االندلسي
متد وفق نظم من تشابك القائمة على التكرار الشعاعي المتوالي الم" االرابيسك"تكوين زخرفي قوامه زخارف  :اليسار)ب

  صفويالعصر-م١٧ق-اصفهان-"لطف اهللا"مسجد الشيخ وتراآب وتقابل وتدابر والتكرار بالتكبير والتصغير فسيفساء قبة 
  )١١٧، ص١٩٩٣فرحات، : عن(و  )Clevenot & Degeorge, 2000, p79: عن( 

  )٤٢٥شكل (
تكوين زخرفي بديع لوحدات الزخرفية من 

 والشبكيات الهندسية والكتابات" االرابيسك"
بن " منارة مدرسة الناصر -" يفالتجاو"وزخرفة 
  العصر المملوآي-م١٤-١٣ق-مصر-"قالوون

 )Clevenot&Degeorge, 2000, p205: عن(
 

  )٤٢٤شكل (
  " االرابيسك"تنوع صياغات تكوينات زخرفية قائمة على 

-م١٢٥١-ترآيا-قونية-"آاراتاي"مدرسة :اعلىاليمين )أ
-"مراد الثالث"قبر  :سفلا:اليمين) ب السلجوقيالعصر-م١٣ق

مسجد  :اليسار)ج     يالعثمانالعصر -م١٦ق-ترآيا-استنبول
 العصر العثماني-م١٥ق-م١٤٣٥-ترآيا-ادرنة-"ديةالمرا"
  )Degeorge & Porter, 2002, p182,197,210: عن(

  )ب،ج٤٢٢شكل (
" هاتاي"تكوين زخرفي يمثل طراز : االعلى)ب

نالحظ العناصر الصينية المتمثلة في ورقة 
واالمواج المنكسرة على حواف االناء " شاز"الـ

  م١٦ق-باالضافة الى االزهار العثمانية
" رومي"تكوين زخرفي يمثل طراز : في االسفل)ج

نالحظ المراوح النخيلية المجنحة تتفاعل ضمن 
   م١٦النصف الثاني ق-تفريعات حلزونية

  العصر العثماني
  )Petsopoulos, 1982, p81,94: عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٢٦شكل (
نظم قائم على   المجنح"االرابيسك"تكوين زخرفي من 
 وتماثل  وتشابك مغلقتداخل متنوعة من تكرارية وانشائية

 واجهة -يقاع ووحدة واتزان وا وتماسوتراآب
  العصر العثماني-م١٥ق-ترآيا-بورسة-"االخضر"الجامع

 )Clevenot&Gegeorge, 2000, p137: عن(

  )٤٢٧شكل (
" جامة" داخل "االرابيسك"تكوين زخرفي من زخارف 

 حيث نالحظ المراوح النخيلية وانصافها أو دائرية
ق نظم تكرارية وانشائية الكوؤس وانصافها تتفاعل وف

  م١٣ق-دمشق-"قيمري"بيمارستان ايوان – متنوعة
  االيوبيالعصر اواخر 

  )Clevenot & Degeorge, 2000, p85: عن(

  )٤٣٠شكل (
يحوي   الناءين خزفيينان زخرفيانتكوين

 اصياغات مختلفة للمراوح النخيلية وانصافه
  العصر العباسي-م١٢ق-حيوان خرافي مجنح و

 )٥٣، ص١٩٩٩، ٥الباشا، ج:عن(

  )٤٢٩شكل (
تكوين نباتي يحوي وحدة زخرفية مرآبة من 

المجنحة مذهب يزين عنوان المراوح النخيلية 
  م٩ق- العراق-السورة

  العصر العباسي
 )Hillenbrad, 2002, p56:   عن(

  )٤٢٨شكل (
قائم على تكوين زخرفي :اليمين)أ

محراب  - للرخاماسلوب التعشيق 
اواخر -دمشق-"الظاهرية"المدرسة 

  العهد المملوآي -م١٣ق
صياغات تكوين زخرفي ل:اليسار)ب

تزين الصفحة " ارابيسك"ة من متنوع
-م١٨ق-ايران-الثانية من مصحف 

  العصر الصفوي
 ,Clevenot & Degeorge: عن(

2000, p85(  و)٥الباشا، ج:عن ،
 )٥٢٤، ص١٩٩٩



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٣٢شكل (
  .صياغات متنوعة لعنصر الكاس الزخرفي او المراوح النخيلية في العصور االسالمية المبكرة

 )٣-٢(سامراءطراز -عنصر الكاس مزخرف: الثاني -سامراء-"الجوسق الخاقاني" قصر -تبادل ورقة آاسية ودوائر: االول
  العصر العباسي-)٣-٢-١(طراز سامراء-عنصر الكاس مزخرف: الرابع -)٣(طراز سامراء--عنصر نصف الكاس: الثالث

  )٢١٦،٤٢٠ ص١٩٧٠شافعي (و) ٥٣، ص١٩٩٩، ٥الباشا، ج:عن(
 

  )٤٣١شكل (
  .الهندسي الزخرفي تزين مجموعة من السجاجيد" االرابيسك"سلوب صياغات متنوعة ال

  يالعصر العثمان-م١٨ق-"عشاق"سجادة طراز:الثالثم، ١٨ق: الثانيم، ١٧اوائل ق-"لوتو"سجادة طراز : االول
 )Denny, 2002, p90,85,42:   عن(

  )أ٤٣٤شكل (
  العصر االموي-م٧ق- المسجد االقصى-ورقة العنب الثالثية والخماسية الفصوص: اليمين
  العصر العباسي-العراق-١"سامراء" طراز - فصوص مزين بدوائر مثقوبة٣عنقود عنب ذو، ورقة عنب خماسية: اليسار

  )٤٢٠، ص١٩٧٠شافعي، : عن(و) ٣٧، ص١٩٨٧السيد، : عن (

  )٤٣٣شكل (
  .صياغات زخرفية متنوعة لعنصر االآانثس الزخرفي

واجهة للاالفريز العلوي :ثالثال، العصر االموي-م٨ق-"خربة المفجر"-المدخل :الثانيقاعة الحمام،:االول:اليمين
  العصر العباسي-م٩ق-تونس-اآانثس داخل الرمان"القيروان"عمنبر جام:رابعال، العصر االموي-م٨ق-مشتىلالجنوبية ل

  )٣٦، ص ١٩٨٧السيد، : عن(و )١٩٦، ١٨٨هـ، ص١٤١٤مليباري،:عن(و )Baer, 1998, p8,9: عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ب٤٣٤شكل (
تكوينات زخرفية من عنقود العنب وورقة العنب الثالثية 

واجهة لل االفريز العلوي :االعلى.والخماسية الفصوص
االفريز السفلي من : االسفل، الجنوبية لقصر المشتى

  العصر االموي-م٨ق-الواجهة الجنوبية لقصر المشتى
 )١٨٧هـ، ص١٤١٤مليباري، :عن(

  )٤٣٥شكل (
  .الزخرفي في الحضارة االسالمية" اللوتس"صياغات زخرفية متنوعة لعنصر 

 نقال عن تحف خشبية "المشتى"قصر : الثالث والرابع)ج، "صخرةقبة ال": لثاني)ب، "الطوبة"قصر : االول)أ
  .ةلوتس اسيوية اسالمي: الخامس والسادس)د، موياال العصر- العراق او الشام
  )٢١٢ ص،١٩٨٢حميد واخرون، : عن ( و)٢٢٤،٢٧٥، ص١٩٧٠شافعي، : عن(

  )٤٣٦شكل  (
نالحظ التكرار العكسي الدائري للوتس داخل . دتكوين زخرفي قائم على اللوتس والبراعم وآتبات التمجي:اليمين

  م١٤-١٣ق-"قالوون"عهد السلطان - اناء من النحاس المكفت بالذهب والفضة-"المشبكات"زخرفة 
  العصر المملوآي.اناء من النحاس المكفت بالذهب والفضة زخرف باللوتس وفق تكرار عكسي: اليسار

   )Welson, 1998, p84:عن( و )Baer, 1998, p21,50:عن(

  )ج٤٣٤شكل (
وبعض تكوينات زخرفية من عنقود العنب وورقة العنب 

الزهور وزخرفة االمواج المنكسرة على الحواف نالحظ 
  م١٨ق-االختالف في صياغة عنصر العنب
  العصر العثماني

  )Petsopoulos, 1982, p76: عن(

  ) هـ٤٣٥شكل (
ياغات زخرف ة  ص ة متنوع وتس تي يلل تخدم ف س

احف ة المص راق-زخرف ر -م٩ق- الع العص
ي ين. العباس وتس: اليم ة لل ياغة زخرفي ص

وتس ن الل ي م اءه الهندس ي بن توحاة ف مس
  ائع في الحضارة المصرية القديمةالزخرفي الش

  )Welson, 1998, p70: عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٣٨شكل (
نسيج حرير مزين بتكوين زخرفي للوتس 

-"بنو نصر" عهد -داخل جامة معينة الشكل
  م١٥-١٤ق

  العصر االندلسي
 )٤٨٣-٤٨٢، ص ٢٠٠٣التهامي، : عن(

  )٤٣٧شكل (
زخرفي قائم على التكرار نسيج :اليمين

  م١٤ق- المتساقط لوحدة اللوتس
لوتس شبيهة مزخرف بفخار  إناء: اليسار

 .ذات مسقط راسيبالطراز الفرعوني 
  العصر المملوآي-م١٤ق
الباشا ، :عن( و)١٧٩ ص،١٩٧٧، ماهر: عن(

،١٩٩٩، ٥، جالباشا:عن( و)٤٤٨، ص١٩٩٨
  )٧٠ص

   )٤٣٩ شكل(
  العصر االموي-م٧ق-قبة الصخرة-لفائف حلزونية من االآانثس وسطها زهرة صغيرة روزيت  :مينالي)أ
ضمن شبكيات هندسية من خطوط متضافرة وزخرفة  من روزيت ة زخرفياتتكوين: الوسط واليسار)ب
  العصر االموي-م٨ق -"خربة المفجر "قصر-"المصلبات"

 ) ١٥٤،٧٦، ص١٩٩٧، بهنسي:عن (

   )،دج٤٣٩ شكل(
  .م٨ق -"خربة المفجر "قصر-ةمبتكرلروزيت ن الدوائر في ابتكار صياغة لتكوين زخرفي قائم على تفاعل مجموعة م:اليمين)ج
تكوينات لفسيفساء قائمة على نظم تكرار التكبير والتصغير والبسيط تجمع بين تكوينات هندسية و روزيت  :اليسار)د

  العصر االموي-م٨ق-"خربة المفجر" قصر - قاعة الحمام-بصياغات متنوعة
 )٤٣، ص١٩٨٨الصايغ، :عن(و )١٥٠، ص١٩٩٧، بهنسي:عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ج٤٤٠شكل (
 -"ابن طولون"جامع- وواجهةجص باطن عقود: اليسارالوسط و. الطولونيون- مصر- فسطاط-جص : اليمين
  العصر العباسي-الطولونيون-مصر
   Davvnnes,vol.1, 1877 ,p7):عن( و)٢٥، ص١٩٩٠عطية، :عن( و)٤٥٢، ص ١٩٧٠شافعي، : عن(

  )٤٤٠شكل (
طراز : ، الوسط"الجوسق الخاقاني"باب العامة -معيناتوروزيت وسط مثلثات تكوين زخرفي من  :اليمين)أ

  العراق- سامراء-سامراء الثاني
المسجد -بالطة خزفية من محراب مزخرفة بوحدات تجريدية ووحدة قريبة من الطبيعة من الروزيت: ليسارا)ب 

  العصر العباسي-م٩ق- القيروان-الجامع
 )Hillenbrad, 2002, p52 :عن( و)٢٥٨، ٢٥٧، ص١٩٩٨جودي، ( 

  )٤٤١شكل (
 بين الروزيت والتكوينات الهندسية والمساحات قد شغلت بلروزيت القريبة من الشكل تجمعتكوينات زخرفية متنوعة 

بداية -ترآيا: وسطال)ب المملوآي، العصر-م١٣ق-العراق:اليمين)أ.الثمان بتالت) ٨(االربع و)٤(الطبيعي ما بين 
  العصر المغولي-م١٩ق-اسيا الوسطى-اوزباآستان-خيفا-"بهالفان محمود"قبر :اليسار)ج، العصر السلجوقي-م١٤ق

  )Degeorge & Porter, 2002, p127: عن (و  )Welson, 1998, p65,64: عن( 
 

  )٤٤٢شكل (
رآن " قبر شاه -بتالت منتصف الدوائر)٦(شبكية من الدوائر المتقاطعة وقد شغلت الروزيت لتكوين زخرفي :اليمين)أ

  العصر المغولي-م١٣ق-باآستان-مولتان-"العلم
  الصر المملوآي-م١٤ق-مصر-محبرة نحاسية مكفته- ة زخرفياتآنار :يسارال)ب

 )٦١٥،٦١٦، ص١٩٩٢إبراهيم وآخرون، : عن( و  ) Clevenot & Degeorge, 2000, p162: عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ب٤٤٤ شكل (
 بين الالله والخطوط ان يجمعانزخرفي انتكوين

ق تكرار عكسي باالضافة المنحنية المتوازية وف
عناصر هندسية  )يمين (الروزيت الطبيعيةالى 

 -)يسار(آالوائر الصغيرة والثالث نقط 
-"رستم باشا"البالطات الخزفية لمسجد :اليمين
-م١٦ق-نسيج:، اليسارم١٦ق-هـ٦٩٦/م١٥٦١

  العصر العثماني
: عن(و )٣٧٤، ص٢٠٠١، خلبفة: عن(

  )١٩٨ ص،١٩٨٨الصايغ، 

  )ج٤٤٣شكل (
ان لبالطتان خزفيتان من روزيت في  زخرفيانتكوين
  . وقرنفل والله وفروع وبراعم الوسط

جامات تعرف  الزخارف النباتية داخل :اقصى اليمين
  م١٦ق- " الشمسة"بـ

  م١٦ق-ترآيا-ادرنة-"السليمية"جامع :اليمين
  العصر العثماني

   )Petsopoulos, 1982, p91: عن(
  )Degeorge & Porter, 2002, p161: عن(

  )٤٤٣شكل (
  العصر الهندي -)نقاط) ٤(دائرة و(نقاط و) ٤(خطوط متقاطعة و( الروزيتقوامهاآنارت زخرفية :يمينال)أ
  العصر العثماني-م١٦ق-ترآيا-ادرنة- "السليمية" جامع -"الله"تكوين زخرفي من اغصان الروزيت وزهرتا :اليسار)ب

  )Degeorge & Porter, 2002, p208: عن(و  )Welson, 1998, p84: عن(

  )أ ٤٤٤شكل (
 ) ( Liliaceae / Tulipa/ Tulip .  الطبيعية) السوسن(او ) التوليب(زهرة الالله 

   )www. Wikipedia.com, the free encyclopedia.htm:  عن(
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٤٥شكل (
 قوامهاتكوين زخرفي لمصفوفة  :اليمين
 نسيج من -االهلةوالرموز والالله 
  م١٦ ق- ترآيا او مصر-الصوف
تكوين زخرفي لمصفوفة قائمة   :اليسار

-التيجان والشرائط المتضافرةوعلى الالله 
  العصر العثماني. م١٦ترآيا ق

  )١٩٤،١٩٦ ص،١٩٨٨الصايغ، :عن(

  )٤٤٦شكل (
وحدات لتكوين زخرفي حر لصياغات متنوعة

الالله والقرنفل والزهور والبراعم واالوراق 
والصخور واالمواج المنكسرة على حواف 

 وقيم جمالية من  وتباينوفق تكراراالناء 
  م١٦منتصف ق-ايقاع خطي ولوني واتزان
  ثمانيالعصر الع

 )Petsopoulos, 1982, p89:عن(

  )ب٤٤٧شكل (
 زهرة القرنفلتكوينان زخرفيان قوامهما 

سحب ال وحدة المبتكرة من المحورةالزخرفية
  العصر العثماني-م١٧ ق-صينيةال
)٤٨٧،٤٨٩،٢٧٩، ص٢٠٠٣التهامي، : عن(

  )٤٤٨شكل (
 نسيج مخمل قوامه وحدات القرنفل :اليمين)أ

  م١٦ النصف الثاني ق-وفق تكرار متساقط
تكوين زخرفي حر من وحدات الالله  :اليسار)ب

–والرموزوالقرنفل والزهور والبراعم واالوراق 
  العصر العثماني-م١٦ منتصف ق-ازنيق

: عن( و)١٦١،١٦٢، ص١٩٨٧آبا، : عن(
Petsopoulos, 1982, p140,131(  

  )أ٤٤٧شكل (
  ) ( Caryophyllaceae / Dianthus / D. caryophyllus/ Carnation.  زهرة القرنفل الطبيعية

   )www. Wikipedia.com, the free encyclopedia.htm:  عن(
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٤٩شكل (
" رشات الورد"زهرة لحرتكوين زخرفي  :اليمين)أ

   )الحواف (خور واالمواج المنكسرةصوالالله وال
حر تتوسطه زهرة تكوين زخرفي :اليسار)ب
-والبراعم" الساز"وورقة " االجراس الزرقاء"

  العصر العثماني-م١٦منتصف ق-ازنيق
: عن( و)١٦١،١٦٢، ص١٩٨٧ آبا،: عن(

Petsopoulos, 1982, p89(  

  )أ٤٥٠شكل (
" الساز"لوحدتي ورقة تكوين زخرفي 
 منتصف -"تشي"ية والسحب الصين

  عثمانيالعصر ال-م١٦ق
  )Petsopoulos, 1982, p103: عن(
  

  )أ٤٥١شكل (
مدخل رواق منظر طبيعي لفسيفساء 

 نالحظ تناول الفنان لمجموعة الصحن
 من االشجار والمنازل عل ضفاف
النهر وحبات اللؤلؤ ضمن تكوين 

عهد الخليفة -هندسي نصف دائري 
  م٨ق-م٧١٥-االول" الوليد"

جزء تفصيلي للفسيفساء :اليسار
يصور مجموعة من االشجار والبيوت 

  انية الروم
  العصر االموي

 )٤٨ ص،١٩٩٧البهنسي، :عن(

  )ب،ج،د٤٥٠شكل (
  م١٦اواخر ق - تزين نسيج من الحرير والروزيتالزخرفية" الهالل"متساقط لوحدة تكرار  :ألولا)ب
  م١٦اوائل ق-لحرير الزخرفية تزين نسيج من ا" الهالل"تكرار المتساقط لوحدة  :ثانيال)ج
  م١٦اواخر ق- مفردةالزخرفية المكونة من الثالث نقاط" تشينتماني"تكرار المتساقط لوحدة  :ثالثال)د
الزخرفية المكونة من الثالث نقاط، والخطوط المتماوجة تزين نسيج " تشينتماني"تكرار المتساقط لوحدة  :الرابع)هـ

  مانيعثالعصر ال م١٥النصف الثاني من ق-من المخمل
  )Petsopoulos, 1982, p45,90,140,115,133,134: عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٥٢شكل (
تكوينات زخرفية متنوعة نالحظ عنصر النخيل 

الزخرفي والمنازل وحلزونيات االآانثس، آما نالحظ 
نظم التكرار والتنوع وااليقاعات الخطية والمالمس 

الجامع -قبة الخزنة او بيت المال-والتباين اللوني
العصر -م٨ق-م٧١٥-٧١٠-دمشق-موي الكبيراال

  االموي
)٤١١ ص،١٩٩٧البهنسي،:عن(

  )ب٤٥١شكل (
في االسفل، " شمسيات"بي في االعلى، وزرة من قطع الرخام وشبابيك الرخام المحفورة فسيفساء الجدار الغرمنظر طبيعي ل

  م٨ق-م٧١٥-االول" الوليد"عهد الخليفة -"البردي" النهر نالحظ تناول الفنان لمجموعة من االشجار والمنازل عل ضفاف
  ر االمويالعص-جزء تفصيلي للفسيفساء يصور مجموعة من االشجار والبيوت الرومانية:اليسار

 )Hillenbrad, 2002, p26:   عن(

  )٤٥٣شكل (
تكوينات زخرفية متنوعة نالحظ عنصر النخيل الزخرفي 

قد زخرفت باشكال بيضاوية باغصانها المتفرعة و
ومستطيلة وفصوص صغيرة تشبه حبات اللؤلؤ وتتدلى 

منها قطوف البلح آما نالحظ نظم التكرار والتنوع 
قبة -وااليقاعات الخطية والمالمس والتباين اللوني

  العصر االموي-م٧ق-الصخرة
  )٢٨١، ص١٩٨٨الصايغ، : عن(

  )٤٥٤شكل (
  السمانيون-هـ٤/م١٠ق-ايران-اناء خزفي مزخرف بوحدة نخيل زخرفية قريبة من الشل الطبيعي:اليمين)أ
  م١٢ق-تكوين زخرفي على نسيج عبارة عن جامة دائرية تتوسطها نخلة محورة تحيط على جانبيها حيوان خرافي:اليسار)ب

  لعباسيالعصر ا
  )١٩٩، ص١٩٨٨الصايغ، : عن(و)  ٤٤٨، ص١٩٩٨الباشا، : عن (



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٥٦شكل (
خربة "تكوين زخرفي في قاعة الديوان في قصر 

تصور منظر صيد، ويالحظ التاثير الساساني " المفجر
من خالل توسط الشجرة داخل التكوين ويحيط بها 

  العصر االموي-م٨ق-حيوانات
 )Hillenbrad, 2002, p31:   عن(

  )٤٥٩شكل (
اتفسيفساء قبة الصخرةتكوين زخرفي ل   ى الزهري ائم عل  ق

ان روع واالغص ا الف رع منه وين ويتف ط التك ي تتوس الت
ان في المزاوجة درة الفن واالوراق وعناقيد العنب نالحظ ق
دات ياغة بعض الوح الل ص ن خ ة م ين العناصر المختلف ب

  م٧ق- قبة الصخرة–  واللؤلؤالمجوهراتمن قطع آ
  العصر االموي

  )Hillenbrad, 2002, p22:   عن(

  )٤٥٨شكل (
سجادة مزخرفة بمجموعة من الزخارف 

واشجار سرو "ارابيسك"المتنوعة 
وحيوانات وزهور ونباتات ضمن تكوين 

قائم على التكرار العكسي والتقابل والتدابر 
والتماثل واالتزان وااليقاعات والتباينات 

  م٢٠بداية ق-طهران -لونيةال
 )Sothebys, 2001, p151:   عن(

  

  )٤٥٥شكل (
ية من مناظر طبيعية الشجار من تكوينات زخرف

اشجار السرو والنخيل والجبال والبيوت واالنهار 
نالحظ نظم التكرار والتنوع وااليقاعات  .وغيرها

  . واالتزانالخطية والمالمس والتباين اللوني
  العصر المغولي:اقصى اليمين

  العصر التيموري:اليمين
  )Steirlin, 2002, p52: عن(
  )٣٠٠، ص١٩٨٨الصايغ، : عن(و

  )٤٥٧شكل (
نالحظ شجرة .مخطوطة تصور قصة الجزر الشرقية

 - مقامات الحريري-حيواناتطيور وليسار و لالرمان
   العصر المغولي.م١٣ ق-م١٢٣٧- بغداد-للواسطي

  )٣٧٥، ص١٩٨٤االلفي، :عن(



  
  

        
٤  ٣  ٢  ١  

  
  

  
٧  ٦  ٥  

زخرفة زهرة محورة ومجردة العصر 
السلجوقي غالبا على االبسطة 

  م١٣ولسجاد ترآيا ق

زخرفة زهرة محورة تعرف رجل 
  االوزة

زخرفة زهرة محورة ومجردة تعرف 
  االذرع في الخصر

  
  )٣٦ جدول (

  .لعناصر الزخرفية النباتية في الحضارة االسالميةالصياغات المختلفة لمجموعة من 
   )Welson, 1998, p71:   عن( العصر العباسي- العراق-ى مصحفزخارف عل: ٤-١
 )٢٧٧-٢٧٥، ١٩٨٧آبا، : عن( العصر السلجوقي-م١٣ق :٦-٥
  

  
  

    
  الكأس المجزأة ذو الثالث سبالت  الكأس ذو ثالث بتالت او سبالت 

      
آاس مجزاة ثالثي السبالت ذو ) ١

  قاعدة احادية
آاس مجزاة ثالثي السبالت ذو ) ٢

 قاعدة مسننة او ذات ثلمة
آاس ثنائي السبالت ذو قاعدة ) ٣

 مشقوقة

      
آاس مجزاة ثالثي السبالت ذو ) ٤

  قاعدة مستقيمة
آاس مجزاة ثنائي السبالت ذو ) ٥

 قاعدة احادية مضاعفة او مزدوجة
آاس مجزاة ثالثي السبالت ذو ) ٦

 قاعدة مضاعفة او مزدوجة

        
 آاس ثالثي السبالت) ٧

  ذو قاعدة مقعرة
آاس ثالثي السبالت ذو ) ٢

 قاعدة مسننة 
آاس مجزاة ثالثي ) ٣

 السبالت ذو قاعدة احادية  
آاس مجزاة ثالثي ) ٤

  السبالت ذو قاعدة احادية  
  

  )٣٧جدول (
  .وانواعها وحشواتها المختلفة" الورقة الثالثية""صياغات متنوعة لزخرفة الكؤوس 

  )١٤٤ ص٢٠٠٢ياسين : عن(و )١٣٨، ص١٩٨٦الشناوي، :عن(
  

  



            

            
  

   )٣٨ جدول(
   في الحضارة االسالمية الكؤوس والسبالتتزينحشوات متنوعة صياغات زخرفية ل

  )١٥٧، ص١٩٨٦الشناوي، : عن (

  
  

  

  
     او الكؤوسعنصر المراوح النخيلية وانصافها" االرابيسك"صياغات زخرفية متنوعة لزخرفة )١

  
  "الشرافات"صياغات زخرفية متنوعة لعنصر المراوح النخيلية وانصافها والتي تعرف بـ)٢

    
زخارف  تزينحشوات متنوعة صياغات زخرفية ل)٣

القائمة على عنصر الكأس او المراوح النخيلية في " االرابيسك"
  الحضارة االسالمية

تكوينات وصياغات زخرفية متنوعة لزخارف ) ٤
عنصر المراوح النخيلية التي قوامها " كاألرابيس"

  وأنصافها
  

  )٣٩ جدول (
  )٣٠١، ٣٠٠، ص٢٠٠٠الجبوري، :عن(

  



  

          
العصر )١

  المملوآي
العصر - هـ٨ق)٢

  المملوآي
العصر )٥  العصر المملوآي)٤  العصر المملوآي)٣

  المملوآي

      
  

  
-م١٥-١٤ق)٦

  العصر االندلسي
العصر -م١٤ق)٧

  المملوآي
العصر -م١٤ق)٨

  المملوآي
العصر )١٠  العصر العثماني)٩

  االموي

         
العصر -م١٢ق)١٣  العصر المملوآي) ١٢  العصر االموي)١١

  العباسي
  بدون تاريخ)١٥  بدون تاريخ)١٤

          
 العصر -م٨ق)١٩  بدون تاريخ) ١٨  م١٠ق)١٧  بدون تاريخ)١٦

  العباسي
العصر ) ٢٠

  االموي

  

 

    

 

  
  

ر العص) ٢١
  االموي

 العصر -م٩ق)٢٢
  العباسي

 العصر -م٩ق)٢٣
  العباسي

 العصر -م٩ق)٢٤
  العباسي

  

  
  )٤٠جدول (

  )٢١-١-رسم وتجميع-عمل الباحثة(
  الصياغات الزخرفية المتنوعة لعنصر اللوتس الزخرفي في الحضارة االسالمية

  )٣٧٦، ص٢٠٠٣بهجت، : عن: (١
  )١٧٩ ص،١٩٧٧، ماهر :عن(و) ٢٩٨، ص١٩٧٧محمد، : عن. (نسيج حرير: ٢
  )٤٤٩،٤٨٣،٤٨٢، ص٢٠٠٣التهامي، : عن: (٦-٣
  )٧٠، ص٢٠٠١عكاشة واخرون، النصف االخر، : عن. (نسيج حرير: ٨-٧
  )١٦٥، ص١٩٨٧آبا، : عن. (ترآا-ازنيق-اناء خزف:٩
  ) ٢٧٥، ص١٩٧٠شافعي، : عن".(قبة الصخرة) "١١ (".الطوبة"قصر )١٠: (١١-١٠
  )١٣٣، ص١٩٨٠المنياوي، : عن". (حسنالسلطان "احدى مشكاوات : ١٢
  )١٩٨، ص١٩٨٨الصايغ، : عن. (نسيج حرير:١٣
   )Davvenns, 1877, p64: عن.(زجاج ملون: ١٤
  )٢٧٥، ص١٩٧٠شافعي، : عن: (١٦-١٥
  )٨٥، ص٢٠٠٤عبدالحميد، : عن. (جدار القبلة بمسجد الرسول: ١٧
  )١٢٠، ص٢٠٠٥فياض وااليوبي، : عن. (ايران: ١٨
  )٢٧٠، ص١٩٩٨جودي، :عن. (مزججاناء خزف :١٩
  )٢١٢ ص،١٩٨٢حميد واخرون، : عن (. نقال عن تحف خشبية العراق او الشام"المشتى" قصر :٢١-٢٠
  ) Welson, 1998, p70: عن (.العراق-مصاحف:٢٤-٢٢

  
  
  



  

              
م العصر ١٩ق العصرالعباسي

  العثماني
العصر -م٨ق

  العباسي
العصر - هـ٤ق

  االندلسي
 بدون تاريخ  بدون تاريخ عباسيالعصرال

              
 بدون تاريخ بدون تاريخ بدون تاريخ بدون تاريخ بدون تاريخ بدون تاريخ بدون تاريخ

            
العصر -م١٤ق  العصر المملوآي  العصر المملوآي  العصرالعباسي  العصرالعباسي

  المغولي
  العصر االموي

            
العصر -م١٣ق

  المملوآي
العصر -م٧ق

  االموي
العصر -م١٥ق

  المملوآي
  العصر االموي  العصر االموي  بدون تاريخ

            
العصر -م١٤ق

  المملوآي
  العصر االموي  العصر االموي  العصر االموي  العصر االموي  العصر االموي

            
م العصر ١٩ق

  العثماني
-م١٤منتصف ق

  العصر المغولي
  العصر العباسي  العصر العباسي  باسيالعصر الع  العصر العباسي

            
  بدون تاريخ  بدون تاريخ  بدون تاريخ  م١٠ق  العصر العباسي  العصر االموي

            
العصر )٤٦

  االموي
العصر )٤٧

  االموي
العصر )٤٨

  االموي
العصر -م٩ق)٤٩

  العباسي
-م١٩ق)٥٠

  العصر العثماني
العصر ) ٥١

  الهندي

            
ر العص)٥١

  االموي
العصر )٥٢

  العباسي
العصر )٥٣

  العباسي
العصر )٥٤

  العباسي
العصر )٥٥

  االموي
العصر )٥٦

  الهندي
  

  )٤١جدول (
  ) رسم وتجميع-عمل الباحثة(

  الصياغات الزخرفية المتنوعة لعنصر الروزيت الزخرفي في الحضارة االسالمية
 )٢٧٢،٢٥٨،٢٧٤،٢٥٧ص،١٩٩٨، جودي:عن()٣٤١ص،٢٠٠١ليفة، خ: عن)(٢٠٣صهـ،١٤١٤مليباري،:عن (
عبدالكريم، :عن()١٣٣ص،١٩٨٠المنياوي،)(٢١٣،١٢٠ص،٢٠٠٥فياض وااليوبي،:عن(

 )٤٣،٤٤، ص١٩٩٥عبدالحفيظ،:عن)(٣٩٣،٣٦٨،٣٢٩ص،١٩٨٤االلفي، :عن()٢٢٩ص،١٩٩٠
فرحات، :عن()٢٥ص،١٩٩٠عطية،:عن()٢٤٢ص،١٩٩٠فرغلي،:عن()٦٨،١٢٤ص،١٩٨٨الصايغ،:عن(

، ٢٠٠٣التهامي، :عن()٨٥ص،٢٠٠٤عبدالحميد، :عن()٤٥٢، ص١٩٧٠شافعي، :عن ()١١ص،١٩٩٣
عالم، :عن()٥٤ص،١٩٩٩، ٤الباشا، ج:عن()٣٨،٢٨،٤٥،٤٦،٦٧،٣٧ص،١٩٨٩عالم، : عن()٤٥٤،٤٦٠ص

ابراهيم واخرون، : عن()١٦٩ص،٢٠٠٠ش، الطاي:عن()Hillenbrad, 2002, p52: عن()٣٨ص،١٩٨٩
  )٦١٦،٦١٥ص،١٩٩٢



  
  

    
      

العصر -م١٦ق)١
  مانيالعث

" مراد الثالث"عهد )٣  العصر العثماني)٢
  العصر العثماني

سليمان "عهد )٤
العصر " الثالث

  العثماني

سليمان "عهد )٥
العصر " القانوني
  العثماني

          
  بدون تاريخ)١٠  بدون تاريخ)٩  بدون تاريخ)٨  بدون تاريخ)٧  بدون تاريخ)٦

          
-م١٦ق)١٥  بدون تاريخ)١٤  ون تاريخبد)١٣  بدون تاريخ)١٢  بدون تاريخ)١١

  العصر العثماني

          
العصر )١٦

  العثماني
العصر -م١٦ق)١٩  العصر العثماني)١٨  العصر العثماني)١٧

  العثماني
-م١٦ق)٢٠

  العصر العثماني

          
العصر -م١٦ق)٢١

  العثماني
صر الع) ٢٥  العصر العثماني) ٢٤  العصر العثماني) ٢٣  العصر العثماني)٢٢

  العثماني

        

  

العصر )٢٦
    العصر العثماني)٢٩  العصر العثماني)٢٨  العصر العثماني)٢٧  العثماني

  
  )٤٢جدول (

  )٢٣-١ -رسم وتجميع-عمل الباحثة(
  الصياغات الزخرفية المتنوعة لعنصر الالله الزخرفي في الحضارة االسالمية

  )٤٤٥، ص١٩٩٨الباشا، : عن( و)٣٩٢، ص١٩٧٧محمد، : عن( و)٤٤٩،٤٥٣،٤٥٠، ص٢٠٠١خليفة، : عن(
، ٢٠٠٢نصر، : عن(و)٦١،٥٨،١٩٤،١٩٦، ص١٩٨٨الصايغ، : عن(و) ٢٢٠، ص٢٠٠٥فياض وااليوبي، : عن(

   )Akar,1988, p30,31: عن( و)٨٠، ص١٩٩٧المفتي، :عن(و)٣٦٩، ص٢٠٣٣عبدالعزيز، :عن( و)٢١٣ص
  

  
  
  
  
  
  
  



  

  
        

العصر ) ٥  العصر العثماني) ٤  بدون تاريخ)٣  بدون تاريخ)٢ العصر العثماني) ١
  العثماني

          
العصر ) ٦

  االندلسي
العصر ) ١٠  العصر العثماني) ٩  العصر العثماني) ٨  العصر العثماني) ٧

  العثماني

          
العصر ) ١١

  العثماني
العصر ) ١٥  العصر العثماني) ١٤  العصر العثماني) ١٣  العصر العثماني) ١٢

  العثماني

          
العصر ) ١٦

  العثماني
العصر )٢٠  العصر العثماني) ١٩  العصر العثماني) ١٨  العصر العثماني) ١٧

  العثماني

        

  

العصر )٢١
  العثماني

سلطان "زهرة ) ٢٣  العصر العثماني)٢٢
العصر "العسل"او"الغابة

  العثماني

سلطان "زهرة ) ٢٤
العصر "العسل"او"الغابة

  العثماني

  

  
  )٤٣ل جدو(

  )١٩-١-رسم وتجميع-عمل الباحثة(
  اإلسالميةالصياغات الزخرفية المتنوعة لعنصر القرنفل الزخرفي في الحضارة 

  )٦١، ص١٩٨٨الصايغ، : عن( و)٣٩٢، ص١٩٧٧محمد، : عن( و)٨٨، ص٢٠٠٢االلوسي، : عن (
  )١١٩،٢١٦،١٢٠ص،٢٠٠٥فياض واأليوبي، : عن(و)٢٢٥ص،٢٠٠٢نصر، : عن(و )Davvens, 1877, p62: عن(
   )Akar,1988, p34: عن ( و)٤٨٧،٤٦٨،٤٨٩،٢٧٩، ص٢٠٠٣لتهامي، ا: عن( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
 العصر -م٧ق)٢  العصر االموي-م٧ق) ١

  االموي
 العصر -م١٢ق)٣

  العباسي
  العصر الفاطمي) ٥  عباسيالعصر ال) ٤

     
  العصر المملوآي) ٢  العصر المملوآي) ١

    
  بدون تاريخ) ٣

  
  )٤٤جدول ( 

  .في الحضارة اإلسالمية" الشرافات"الصياغات الزخرفية المختلفة لـعنصر
  " حسن"مسجد السلطان : ١

  )٤٥٠، ص١٩٩٢، إبراهيم وآخرون: عن( و) ٢٨٦،٢٨٥، ص١٩٩٠، النحاس: عن( 
  



      
  

  

 العصر -م١٧ق)٧  العصر االموي -م٧ق) ٦
  الصفوي

-١٠ق) ٨
العصر -م١١

  العباسي

 -م١٠ق) ٩
  العصر العباسي

-م١٨ق) ١٠
 العصر العثماني

  

  
  )٤٥جدول (

  ) رسم وتجميع-عمل الباحثة(
  الصياغات الزخرفية المتنوعة لشجرة النخيل في الحضارة االسالمية

  )٧٨،٢٨٠، ٦٥، ٧٧، ٧٦، ١٩٨، ص١٩٨٨الصايغ، : عن(و) ٢٥٨،٢٥٩، ص١٩٨٢حميد وآخرون، : عن (
  )١٤١، ص٢٠٠٢رايس، : عن(و ) ٣٩٥، ص١٩٨٤لفي، اال: عن( و 
  )٥٢،٥٣،٥٧،٥٨،٧١، ص ١٩٩٩، ٤الباشا، ج: عن(و ) ٤٤٨، ص١٩٩٨الباشا، : عن (
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٦١شكل (
امرؤ "على شاهدة قبر " النمارة"نقش نص : اليمين
ام "نقش نص : اليسار.  م٤ ق-م٣٢٨ -سوريا-"القيس
 نقش :االسفل.  م٦ ق-سوريا-شرقي حلب-الثانية" الجمال
  م ٦ ق-م٥٦٨ -سوريا-حوران- خط نبطي-"حران"نص 

   )١١ ص١٩٩٧البهنسي، : عن(
  )٦٥،٦٦، ص١٩٩٧، )ع.ث.ت.ع.م(بهنسي: عن(و

 )١٨٣، ص١٩٨٠المنياوي، :عن(و

  )٤٦٢شكل (
 . ونقح من قبل ابن عبد السالماالساس الهنسي لقانون ضبط الحروف من خالل االلف والدائرة وضعه ابن مقلة 

  )٣٢٣، ص١٩٧٨السجيني، : عن(

  )أ٤٦٣شكل (
م، ٨ق- او القديمالخط الكوفي المحقق:اليمين
تظهر عالمات (خط آوفي محقق معرب:اليسار

  العصر االموي-م٨ق- )النقط(االعراب 
: عن(و) ٢٤٨ص،١٩٩٦حسين،:عن(

،٥الباشا، ج: عن( و)٩١، ص١٩٩٠عطية، 
  )٥٠٠، ص١٩٩٩

  

  )ب٤٦٣شكل (
حشوة خشب حشوة تمثل عقد بيع نصه بالكوفي 
 - مصر-البسيط،ال اله اال اهللا وبسم اهللا الرحمن الرحيم

  العصر العباسي-هـ٣/م٩ق
  )٤٤٥، ص١٩٨٦محمد، : عن (

  )٤٦٠شكل (
  .بدايات ومراحل تطور الكتابة او الحرف العربي

)٦٥،٦٦، ص١٩٩٧،)ع.ث.ت.ع.م(بهنسي:عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٦٥شكل (
" االرابيسك"تكوين زخرفي بديع يجمع بين 

والكتابات الكوفية المعمارية " المقرنصات"و
ن تشكيالت هندسية من المضفرة والمتشابكة ضم

عقود ودوائر تقوم على نظم من التكرار والتماثل 
-"الحمراء"قصر -واالتزان وااليقاعات الخطية

  االندلسيالعصر -م١٤- ١٣ق-غرناطة
 )Michell, 1978, p153: عن (

  )٤٦٤شكل (
-يزد-"مير شقماق"مسجد: اليمين)أ

  التيموريين-م١٥ق-م١٤٣٧-ايران
يوان الغربي فسيفساء اال :اليسار)ب

-ايران-اصفهان-"الجمعة"لمسجد 
  التيموريين-م١٥ق-م١٤٤٧

  العصر المغولي
 ,Degeorge & Porter: عن  (

2002, p120,139(  

  )ب٤٦٧شكل (
حافظة اقالم من النحاس المكفت مزخرفة بخط النسخ لجزء 

عالء الدين "عهد خوارزم شاه  -ذو الحروف الناطقة 
   عصر المغوليال-م١٣بداية ق -ايرن-"محمد

  )Blair, 1998, p115 : عن(

  )٤٦٦شكل (
 بخط آوفي سلجوقي فوق ارضية من مصحفصفحة :يمين)أ

  العصر السلجوقي-م١٢ق-م١١٧٦ عام - "االرابيسك"زخارف 
بكتابات آوفية   مزخرفبريق نحاس مكفتجزء ال :يسار)ب

-االسرة االلخانية-م١٣بداية ق-ايران-ةة برؤوس ادميمنتهي
  العصر المغولي

 ,Baer : عن( و)Hillenbrad, 2002, p102 : عن(
1998, p67(و )٣٥، ص١٩٩٨ ، وارد:عن( 

  )أ٤٦٧شكل (
الصفحة الثانية من مصحف لسورة الفاتحة 

  العصر الصفوي-م١٨ق-ايران-بخط النسخ 
 )٥٢٤، ص١٩٩٩، ٥الباشا، ج:عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٧٠شكل (
 منتصف -طغراء السلطان سليمان القانونيل (Firman)فارامان : اليمين

  م ١٦ق
  العصر العثماني-م١٦ ق-"محمد الثالث"طغراء السلطان لفارامان : اليسار

) ١٦١، ٣١٣،ص١٩٨٧آبا، : عن(و) ٤٨،ص١٩٨٨الصايغ، : عن(
  )K.F.C.R.I.S, 1985, P49:  عن(و

 

  )٤٧٢شكل (
شريط آتابي من الخط الكوفي 

المنتهي قممه بتفريعات نباتية مزهر
-م١٠٧٧-"النظامية"مدرسة -مرآبة
   السلجوقيالعصر-م١١ ق-ايران

  )Blair, 1998, p81 : عن(

  )٤٧١شكل (
-صفحة من القرآن بالخط االندلسي او المغربي:اليمين)أ

  العصر االندلسي-م١٢ق-اسبانيا
-القيروان- وفي النيسابوريآتابة بالخط الك:اليسار: ب

  العصر العباسي-م١١ق-م١٠١٢-تونس
ن( ن( و)K.F.C.R.I.S, 1985, P29:  ع :ع

   ) ٨٠، ص١٩٩٧، )ع.ث.ت.ع.م(بهنسي
 

  )٤٦٨شكل (
  هـ١٣٧٧-"لبغداديهاشم محمد ا"آتابة -الى اخر االية" وقل ربي ادخلني مدخل صدق"لخط الديواني نصهلتكوين : اليمين)أ
 -"الجمعة"نالحظ آتابة بخط الثلث فوق ارضية نباتية الخر اية من سورة وآنارات زخرفية متنوعة في صفوف  :اليسار)ب

  العصر المغولي-التيموريين-م١٥ق-م١٤٤٧-ايران-اصفهان-"الجمعة"فسيفساء واجهة مسجد 
  )Degeorge & Porter, 2002, p99,98: عن ( و)٢٢٢،٤٨٣، ص١٩٨١، المصرف:عن(  

  )٤٦٩شكل (
الشريط الكتابي الذي يجمع باسلوب متوافق 

والخط ) باالبيض(ومتراآب بين خط الثلث 
-بخارى-فوق خلفية زرقاء) باالصفر(الكوفي 

 العصر الصفوي-م١٦ق-م١٥٣٥-اسيا الوسطى
  )Stierlin, 2002, p114: عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٧٥شكل (
تكوين زخرفي الناء خزفي قائم :يمينال)أ

على امتدادات حرفي االلف والالم مع بعض
  ".االرابيسك"زخارف 

امتدادات  قوامه تكوين زخرفي:اليسار)ب
. يمثل عالمات سالطين المماليكمستقيمة 

نصه حسين بن شعبان السلطان الملك 
خلد اهللا .... االشرف ناصر الدنيا والدين

  العصر المملوآي-سلطانه
 )٣٣٤، ص١٩٨٤االلفي، : عن( 

  )٤٧٤شكل (
تكوين زخرفي لمجموعة من الوحدات 

نالحظ النظم الشعاعية  .الزخرفية
الكون والمجد  رمز للكتابات في الوسط

ا الى  بما فيه من نظم مردهوالشمس
 بالذهب مرآة من البرونز المكفت–اهللا

" عالء الدين الطنبغا"والفضة خاصة بـ
نصر "احد مستشاري وساقي السلطان 

-م١٤ق-م١٣٤٢-سوريا-"الدين محمد
  العصر المملوآي

)Hillenbrad, 2002, p155 : عن(

  )٤٧٦شكل (
  العصر المغولي-العراق-الكبير" عادلة خاتون"امعج-"المفروآة"نظامبالخط الكوفي المربع وفق مصفوفة متوالية :اليمين)أ
  .وفق نظم المفروآةتكوين زخرفي للخط الكوفي المربع :اليسار)ب

  )٤١٢، ص٢٠٠٠الجبوري، : عن( و) ١٢٩، ص١٩٧٧الرفاعي، : عن(

  )٤٧٣شكل (
الشرطة تكوين زخرفي : اليمين
-"انسي ميناري"مدرسة –آتابية
  م١٣ق-م٦٥-١٢٦٠-ترآيا-قونية
ت زخرفية متنوعة في آنارا:اليسار

صفوف تجمع بين التكوين الهندسي 
واالرابيسك والكتابات الكوفية 

والثلث )االسفل(المورقة والمتضافرة 
-قونية-"آليز ارسالن"قبر -)االسفل(

  م١٢ق-م٩٢-١١٥٦-ترآيا
  العصر السلجوقي

  و)Michell, 1978, p151: عن(
 ,Degeorge & Porter: عن(

2002, p179(  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٧٧شكل (
آتابات بالخط الكوفي و" االرابيسك"زخارف 

بع ضمن مربعات وآنارات تتفاعل مع المر
بعضها ضمن تكوين هنسي قائم على النظام 

قبر استاذ -البنائي لشكل نجمي ثماني الرؤوس
اسيا -اوزبكستان-سمرقند -"علي نصافي"

  التيموريين-م١٤ق-الوسطى
  العصر المغولي

)Degeorge&Porter, 2002, p115: عن(

  )٤٧٨شكل (
نص المنقوش ، ال"بيبرس"  الظاهردينار ضربه

 الدنيا والدين وفي رآنالملك الظاهر ) يمين(
 - االسكندرية-االسد"االسفل شعار ورمز الملك 

  العصر المملوآي -هـ٦٥٩عام 
  )٩٤، ص٢٠٠٤عطية، :عن (

  ) ب،ج٤٧٩شكل (
) اليمين(النص المنقوش .  بالخط الكوفي القديماختام مكاييل فخارية تحمل اسماء الصناع:  والوسطاليمين)ب
  ".صنعه عيسى) "الوسط(، النص المنقوش "عه مكن بن آهرمانصن"
امر اسامة بن زيد بميزان "، النص بالخط الكوفي القديم صنجة زجاجية تستخدم في ضبط االوزان: اليسار )ج

  نصف دينار واف
 )١٤١،١٥١، ص١٩٩٧، )ع.ث.ت.ع.م(محمود: عن(

  )أ٤٧٩شكل (
توقيع باسلوب زخرفي في تجويف المحراب 

عمل عبدالقادر "وآسوة الشبابيك نصه 
-مصر-مدرسة قجماس االسحاقي-"النقاش

  العصر المملوآي-م١٥ق
 )٢٦٤، ص١، ج١٩٩٣عبد الوهاب، :عن(



  

  

  
  

 )٧(،ثلث) ٦-٢(،ريحاني )١(الصف :من اليمين) ١
 )١٢( ثلث،)١١( جلي،)١٠( ثلث، )٩-٨(جلي،

  ثلث )١٣(ريحاني، 

،  آوفي بسيط)٢(،  آوفي قديم)/١(الصف : من اليسار) ٢
،  محقق مطور)٦(،  نسخ)٥(،  ثلث)٤(، آوفي شرقي) ٣(
   تعليق)٨(، حانيي ر)٧(

    
  ابات العربية المختلفةمجموعة من أنواع الخطوط والكت) ٣

  
  )٤٧ جدول(

  .اإلسالميةمجموعة متنوعة من الصياغات الزخرفية النواع الخطوط والكتابات العربية المختلفة في الحضارة 
  )Hillenbrad, 2002, p59,37 : عن( و)٢٧٩،ص١٩٨٧آبا، : عن (
 )٢٣٦، ص١٨٨٩خليفة، :عن(و) ٩٩،١٠٠، ص٢٠٠٠وزيري، :عن(و

  
  

  
   المورقإلىتطور الخط الكوفي من البسيط 

    
صياغات متنوعة لحروف مختلفة تمثل تطور الخط 

  الكوفي المورق
صياغات زخرفية متنوعة لحروف مختلفة تمثل تطور الخط 

   المزهرإلىالكوفي من المورق 
  

   )٤٦ جدول(
  )٢٥١، ٢٤٨، ٢٤٧، ص ١٩٨٧السيد، : عن( مساجد القاهرة المختلفة

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٨٢شكل (
  "السليمانية"مشهد يصور مسجد 

نالحظ المنارات والتعدد والتنوع في 
اشكال القباب آرمز للجالل والسمو 

  م١٦ ق--م٥٦-١٥٥٠-ترآيا-والعظمة
  يعثمانلعصر الا

 )١٢٢،١٢٥،ص١٩٩٣،فرحات:عن(

  )٤٨٣شكل (
مشهد يصور مسجد وضريح 

حيث نالحظ " برقوق"السلطان 
القبة العالية والشرافات اعلى 

  م١٥ ق-مصر -البناء
   المملوآيلعصرا

،ص١٩٩٣،فرحات:عن(
١٠٢،١٠١(

  )٤٨٤شكل (
" االزهر"مشهد يصور الجامع 

حيث نالحظ القبة والمآذن 
–مصر -والشرافات اعلى البناء

  م١٤-١٠ ق-م١٣٠٤-٩٧٠
   المملوآي- العباسي لعصرا

)٩٦-٩٤،ص١٩٩٣،فرحات:عن(

  )٤٨٠شكل (
  العصر الملوآي-"قالوون"احد ضباط "  الدين الحمويسيف" رمز فوق آاسمجنح برنك نسر لمشكاةجزء :اليمين)أ
والنا  رنك السلطان وآتابة نصها عز لمنسيج من الديباج مزخرف بجامة بيضاوية مدببة يتوسطها رمز او :الوسط)ب

  العصر المملوآي-هـ٨ ق-السلطان عز نصره مكررة
  العصر االندلسي-هـ٦ ق- صقلية-"برآة آاملة"آتب على االجنحة نسيج مزخرف برنك النسر ذو الراسين وقد  :اليسار)ج

(Hillenbrand, 1999, p158)٢٩٨،١٩٨،٣٤٣،١٧٨، ص١٩٧٧محمد، :عن( و (  
  

  )٤٨١شكل (
  م١٣ ق- نسيج من الحرير:اليمين)أ
 من آرويةخاصة مبخرة  :اليسار)ب

 مزخرفة برنوك النحاس المكفت
آتب عليها  واشرطة آتابية وارابيسك

العصر -"بدر الدين بايساري"االمير 
  المملوآي

 )٤٤٤،ص٢٠٠١، خليفة:عن(
 )١٥٦،ص١٩٩٨، وارد:عن(و
  )١٠٢،ص١٩٩٨هاشم، :عن(و



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٨٦شكل (
تكوين زخرفي من االرابيسك قائم على التكرار 

متبادل والمتوالي الممتد والذي يرمز الى ال
" الشاه"قبة مسجد -االستمرارية والالنهائية الكونية

  العصر الصفوي-م١٧ق-ايران-اصفهان-من الداخل
 )Clevenot & Degeorge, 2000, p40:  عن(

  )٤٨٥شكل (
يعكس "النجميالطبق "وين زخرفي قائم على زخرفة تك

القوانين التي تحم النظم الشعاعية آاحد البنائيات و
 -مولتان-"رآن العلم"مدخل ضريح شاه -الكون

  عهد سالطين دلهي- م١٣ق -باآستان
 )Clevenot & Degeorge,2000, p162:عن(

  )٤٨٧شكل (
خطوطة تصور الحرم النبوي م

نالحظ عنصر النخيل القريب الشريف 
من الطبيعي آرمز ديني يمثل الخير 

  العصر العثماني-م١٨ق-لبرآةوا
)٥٢، ص١٩٩٩، ٤الباشا، ج:عن(

  )٤٨٩شكل (
  بالروزيت والرموز نحاسي مكفت مزخرفاناء
المجد الكون ورمز  وفق نظم شعاعيةلكتابات وا
-م٣٤٥/٤٦-القاهرة او دمشق -اشعة الشمسو
  العصرالمملوآي-م١٤ق

  )٨،ص١٩٩٨، وارد:عن(

  )٤٨٨شكل (
صياغتين زخرفييتين تمثل رنك 

 الشهيد" نور الدين"السلطان 
العصر -دمشق-ورمزه االنثيمون

  آيالمملو
ص،١٩٩٦الشيباني،:عن(

١٥٤،١٥٧( 

  )٤٩١شكل (
وفي حضرته " وني القان الثانيسليمان"مخطوطة تصور السلطان 

التكوينات الزخرفية الهندسية التفاصيل الدقيقة ونالحظ "اردل"الملك 
العمائم  والسجاد والمالبس الفخمة، والعرشوالنباتية تزين الخيمة

  العصر العثماني-م١٦ق-"ة االخبارنزه"مخطوطة -الكبيرة البيضاء
  )٣٠١،٣٠٧،٣٢٩، ص١٩٨٧آبا، :عن(

  )٤٩٠شكل (
شمعدان من البرونز مزين براسي تنين رمز 

الخسوف القمري والشمسي، فاغرا الفاه 
-شمال ايران- خراسان-مكان وضع الشمعة

   غوليالعصر الم-م١٥ق-التيموريين
  )١١٨،١١٩،ص١٩٩٨، وارد:عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٩٣شكل (
مزخرف باالرابيسك كفت م جزء تفصيلي من اناء نحاسي

االعلى . الفلكية ضمن جامات دائريةواالبراج وروزيت 
" العذراء"يرمز لبرج آتكوين مزدوج " المريخ"آوآب 

 "المريخ"وآوآب " االسد"الشمس في برج اليمين و
، "العقرب"رمز برج  يمثل محارب يمسك بعقربين ايضا

 "الزهرة"وهناك ". رجل يحمل سيف"واحيانا يرمز له بـ
رمز برج "رجل يحمل الة عود او قيثارة"ويرمز لها بـ

العصر المغولي-م١٤ق-االسرة االلخانية-ايران-"الميزان"
: عن(  و)١٠٧،١٠٤،١٠٨،ص١٩٩٨وارد، :عن(

 )٥١هـ، ص١٤١٧غالب، 

  )٤٩٢شكل (
تكوينات زخرفية متنوعة لزخارف هندسية وارابيسك 

وآتابات وغيرها وفق نظم مختلفة من التكرار واالنشاء 
والتنوع في الملمس والصياغات وااليقاعات الخطية واللونية 

 والمزاوجة بين الخامات وتطويع العناصر والتباينات اللونية
ها تعكس قدرة الفنان ورغبته في االتقان جميع. وفق التصميم

  .والدقة واالجادة آرمز للتجميل والتمجيد
العصر -م١٦ق–م ٧ق-مسجد قبة الصخرة: اليمين االعلى

  االموي والعصر العثماني
-قرطبة-"الكبير"الجامع -قبة المحراب:اليمين االسفل

  العصر االندلسي -م١٠ق
-م١٧ق-راناي-اصفهان-"الشاه"قبة مسجد :اليسار االعلى

  العصر الصفوي
- المغرب-مكناس-"بو انانيه"واجهة مدرسة :اليسار االسفل

  العصر االندلسي-م١٤منتصف ق-"بنو مرين"عهد 
 ,Clevenot & Degeorge, 2000, the cover):  عن(

p29,38,78,88  

  )٤٩٥شكل (
صنجة زجاجية منقوشة بعبارة :االعلى
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كيلية المشترآة: أوال يم التش ة والق ة  الصياغات الزخرفي ين الحضارة المصرية القديم ب
  والحضارة اإلسالمية

ى اختالف     الحضارات  تمر   ادة        أصولها عل ر العصور ع ا عب ة مراحل هي    وهوياته ة بأربع  ، مرحل
وين  " وء أو التك و "Genesis"النش دع "Growth"، النم را " Breakdown"، التص ة وأخي مرحل
ك ال ي، (". Disintegration"تفك ة        ٤٠) ٢٠٠١زآ ل المختلف ذه المراح ل ه ي ظ ل ووف ل تتقاب تتفاع

ة      الحضارات مع بعضها   ى    ضمن سلسلة متعاقب ر عل د      أآث ا         من نطاق وبع ان فكري فيا    أو سواء آ  أو فلس
اك   وفي ضوء   .  تشكيليا أواجتماعيا   بس  هذا التفاعل واالحتك د تقت ابقة أخرى  الحضارة من حضارة     ق   س

اس     . وتتعامل معها وفق رؤاها وطابعها الخاص        الصياغات الفنية  أولها بعض المفردات     وظاهرة االقتب
ون                     ا الفن هذه لم تنفرد بها حضارة دون أخرى فهي ظاهرة حضارية عالمية ومحلية آانت وستظل عليه

ان   ان وزم ل مك ي آ ن . ف ن ف ا م ابقا -فم ا س ا ذآرن ه أ  - آم ابقة علي الفنون الس أثر ب ون   إال وت ن فن و م
ا  ل معه ا وتعام ك به ي احت ى  . الحضارات الت ك عل ا دل ذل اس آلم أثر واالقتب ة للت ن قابلي ا زاد الف وآلم

  ١١)٢٠٠٣بهجت، (. حيويته وقوته والتفاعل واالمتزاج البتكار الجديد وتلقي مصادر فنية جديدة
  

ة والحضارة ا           ودراسة بمقارنةمن هنا، و       ا      إلسالمية،    آل من الحضارة المصرية القديم من خالل م
ة   ته الباحث مات           عرض ث الس ن حي ابقتين م ارتين الس ن الحض ل م ل لك نيف وتحلي ة وتص ن دراس م
ات ووالخصائص و ق  التكوين ة ووف ن   العناصر الزخرفي ة وعرضته م ه الباحث ا توصلت الي داول م ج

ين   أوجه هناك   أنلباحثة  اتضح ل ،  التصنيف المختلفة  ا      - الحضارتين   تشابه ب ى جانب م ة      إل ه الباحث تناولت
وم           " الصبحي"توصل إليه   في الفصل السابق لما      ين الحضارتين في مفه ة   "من تشابه ب ة التعددي " الرؤي

  :، تتمثل في اآلتيالمجاالتعدد من وذلك في  -"ما بعد الحداثة"آإحدى نظريات فلسفة اتجاه 
  
 موضوع العمل الفني ) ١

لقديمة والحضارة اإلسالمية عدد من الموضوعات    لقد تناول الفنان في آل من الحضارة المصرية ا       
ة المتنوعة               ه الزخرفي ه وتكوينات ة      . الفنية المختلفة وذلك في صياغة مفردات ة الموضوعات الفني وبمقارن

ة  ظ  المختلف ال الحضارتين، نالح ي آ ة ضمن    أنف ن موضوعات مختلف ه م م تناول ا ت ابه فيم اك تش  هن
ات ن التكوين ة م ة المتنوعمجموع ي  ة الزخرفي ا ف راس آم ل الموضوعات الخاصة بالصيد واالفت ، مث

ال والموضوعات الخاصة   ". ٢-٥٠/١جدول  " ة  باألعم ا في       والصناعات   اليومي ". ٤-٥٠/٣جدول  "آم
الحفالت  االتأو والموضوعات الخاصة ب م  و االحتف ادمواس دول  "األعي والموضوعات ". ٦-٥٠/٥ج

ة  ارات   الخاص ارك واالنتص وير المع دول "بتص افة ،"٨-٥٠/٧ج ى باإلض ة  إل وعات الخاص  الموض
ات آيف          . "١٠-٥٠/٩جدول  " آما في     الفلكية واألبراجبتناول الرموز    ذه التكوين ع ه  أننالحظ في جمي

ة    فنان آال الحضارتين قد تناول ذات الموضوع آال حسب مفهومه وثقافته           وم      وبيئته ورؤيته الفني ا تق  وم
وانين منظور خاصة  ة وق م بنائي ن نظ ه م ث، علي ع العناصر نالحظ  حي ي صياغة وتوزي تالف ف  االخ

ة وين الزخرفي ل التك ة داخ ات      المختلف ات والتقني ث الخام ن حي ة الموضوع م ي معالج تالف ف ، واالخ
   .والمجال الفني قيد التنفيذ

   السمات العامـة)٢
لمجاالت   ا وتشمل  هذه السمات تشترك فيها معظم الحضارات السابقة،         أن إلى الباحثة   أشارتسبق وان    

  :التالية
  االستلهام من الطبيعة -أ

ا في             ة قاعدة ومحورا هام وين الطابع الفني     تشكل الطبيع الحضارة المصرية     لكل من       الخاص  تك
ى الفنان في آال الحضارتين        والتشابه هنا ُيدرك في قدرة      . اإلسالميةالقديمة والحضارة     التفاعل مع     عل

ذي ينتمي           ه بيئته ومع الكون ال وم     من خالل    إلي تلهام والتجريب    اإلدراك مفه ٌل حسب    ، واالس ه   رؤيآ ت
، وذلك في صياغة مجموعة من المفردات الزخرفية والتكوينات الفنية المتنوعة            الفكري ه ومنظور الفنية

دي  لألسلوب   غالبا التي تخضع  ا في     التجري ا ،  "٢-٥١/١جدول    " آم  قريب من     بأسلوب  تصاغ    وأحيان
ة ي الطبيع ا ف دول  " آم ح و. "٤-٥١/٣ج ة يتض ن الطبيع تلهام م ا  االس ن  أيض ل م ي آ كل "ف ش
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ة،    "١٠٧/١١٢/١١٥/١٣٥/٢٦١ رية القديم ارة المص ي الحض ة ف ة مختلف ات زخرفي ل تكوين   ويمث
  .اإلسالميةمثل تكوينات زخرفية مختلفة في الحضارة وي "٢٤١/٣٧٠/٣٧٢/أ٢٨٥/٢٩٦شكل "و

  
  االعتقاد الديني والعقيدة الدينية  -ب

ة والحضارة              أننا في    يتضح وجه التشابه ه    د قامت     اإلسالمية آل من الحضارة المصرية القديم ق
رد   "أنوحيث . على فلسفة دينية خاصة بها     ا  "التفكير الفلسفي يعمل على تشكيل سمات ومقومات الف  آم

ذآر  ود"ي ب محم ي نجي د، (" زآ د٣٦)١٩٨٥احم ة غدت ، فق فة الديني ي  الفلس ا ف ا هام امال ومحرآ ي  ع ف
ان        ."٢-٥١/١جدول    "لكل من الحضارتين     التجاه الفني    توجيه ونشأة ا    المصري    ففي حين تفاعل الفن

ة       مع بيته التي شكلت      القديم دات الفكري رة           التصورات والمعتق البعث  "والتي ينحصر مضمونها في فك
اة           األسطوريةمجموعة من الكائنات    من خالل   " والخلود يير الحي ى الكون وتس  ،لها القدرة والسيطرة عل

دورها  يالتو ة    تانعكسب ات والصياغات الفني ث التكوين االت حي ف المج ي مختل ي ف ل الفن ى العم  عل
د والتحوير        ذه الفلسفة من التجري ى المستمدة من مضمون ه اة       إل اول البعث وحي الموضوعات التي تتن

ي   ا ف ا آم اب وغيره ود والحس كالالخل ابق ااألش كل "ة لس د ان "١٢٧/ب٤٩/٥٠/٦٣/٨٧/١٢١ش ، نج
ا        بوحدانية اهللا  اإليمان  التزم بعقيدة دينية قوامها    اإلسالميةفي الحضارة   الفنان   ان له ر والتي آ الغ  األث   الب

ذي انعكس         في   ى مظاهر     بلورة البعد التشكيلي لحضارته وال دة في   ومجاالت   عل ن    ع  من   اإلسالمي  الف
ة  االستمرارية   إلى واإلجادة اإلتقانالرغبة في    ا، وي     والالنهائي د وغيره ك في        والتجري ال تضح ذل  األعم

      "ج٣٠٨/٣١٤/٣٢٧/٣٦٦/٣٨٣ شكل"ة سابقالفنية ال
  
  فن جماعي -ج

ا عن المالمح             إذا ة تختلف في ظاهره  آان النتاج الفني للحضارة المصرية القديمة يتسم بمالمح فني
ا هو              اإلسالميةالفنية للحضارة    اج  إال، فان هذا النتاج الفني في آال الحضارتين م ا    إنت ى    تشكيلي ق ئم عل
 وينعكس التشابه هنا من خالل تضافر وتفاعل القائمين على العمل الفني         .  وليس الفردي  العمل الجماعي 

ارة  ل حض ي آ ناع و -ف اتين وص انين ونح ن فن ل حسب اختصاصه مصممين و م رفين آ ان -مش  آكي
تالف      ى اخ ة عل ية الفردي ه الشخص ايش في اعي تتع اجم ة أبعاده ا الفني ة ورؤاه ق تخط ، الفكري يط  وف

ا يشكل الطابع الفني                   مدروس ومسبق تحكمه مجموعة من العوامل والقوانين الخاصة بكل حضارة، مم
  ".٨-٥١/٧جدول " ويتجلى ذلك في .المميز لكل منهما

     
  ةـالسمات الفني )٣
ابقة، وتشمل      معظم   هذه السمات قد تشترك بعضها في        أن إلى الباحثة   أشارتسبق وان     الحضارات الس

  :لتاليةالمجاالت ا
   التكوين-أ

ة  األسس بعض    في    اإلسالمية الحضارة  ه بين الحضارة المصرية القديمة و      التشاب أوجهتتمثل    البنائي
دة عوامل آموضوع العمل                - وذلك في مجال التصوير      – التي تحكم التكوين    والتي تتحدد من خالل ع

ع العناصر      استخدم الفنان في آال ال    .  ومكانة العناصر المستخدمة   األحداث سلسلوت حضارتين نظام توزي
 أفقية  في عدة صفوف   أو" ٢-٥٢/١جدول  " صف واحد    أووتنظيمها على سطح العمل الفني في مستوى        

ين الوضع   عدة  أو" ٤-٥٢/٣جدول  "آما في    ا في    األفقي صفوف تجمع ب -٥٢/٥جدول  " والرأسي آم
دائري   آل من  فة آما استخدم الفنان في آال الحضارتين في تكويناته الفنية المختل         ".٦ وين ال جدول  "التك
وين  و،"٨-٥٢/٧ عالتك ي   المرب ا ف كل "آم ة   "١٢٤/أ٧٥ش رية القديم ارة المص بة للحض  بالنس
كل "و ارة   " أ٣٢٦ /أ٢٩٦ش بة للحض المية بالنس وين   و،اإلس ث  التك كل  المثل دول  "الش  ،"١٠-٥٢/٩ج

ا وين  وأيض تطيل التك ي   المس ا ف كل " آم ري  "٤٤/١٣٥ش ارة المص بة للحض ة و  بالنس كل  "ة القديم ش
  .اإلسالميةبالنسبة للحضارة " ٢٩٠/٣٣٤

  
  قانون المنظور -ب

  بقواعد المنظور    األخذ عدم    إلى اإلسالميةالحضارة المصرية القديمة والحضارة     عمد آل من فنان     
يم السطح    وأسلوب  "٥١جدول  "  التسطيح  أسلوبعلى  د  اعتم  تكويناته الفنية، حيث   في صياغة  من  تقس
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ة أو    وفق مساقط    ،اإلنشائية والعالقات    والمحاور ن الخطوط مجموعة م خالل   ا   رأسية أفقي ا    أو آالهم  آم
ي  دول "ف ي " ١٢-٥٢/١١ج كل"وف ة و "١١٢/أ١٠٤ ش رية القديم ارة المص بة للحض كل " بالنس ش
ة في آل          أسلوب استخدام   آما ظهر    .اإلسالميةبالنسبة للحضارة   " ب٣١٩/٣٣٧ ة المختلف   الظالل اللوني

جدول  " آما في  العمقوإظهار التجسيم إلحداثوذلك   ،اإلسالميةية القديمة والحضارة    الحضارة المصر 
ة و      "٩١شكل  " وفي" ١٤-٥٢/١٣ بالنسبة للحضارة    " ب٣٤٢شكل   " بالنسبة للحضارة المصرية القديم

 .اإلسالمية
  
   النظام الهندسي في بناء العمل-ج

ة وا     يتمثل وجه التشابه هنا بين       ا      اإلسالمية لحضارة   الحضارة المصرية القديم اد آل منهم  في اعتم
وانين الهندسية    األسس على مجموعة من       ابات هندسية ورياضية خاصة،           والق ى حس ة عل والتي    القائم

ا    ي آليهم ي ف ل الفن اء العم م بن ب     .تحك وانين النس د ق ارتين ألح ال الحض ي آ ان ف ق الفن نالحظ تطبي  ف
دة   ي قاع ل ف ة"والمتمث بة الذهبي الل " النس ن خ ك م ي   وذل ا ف ة آم بة الذهبي تطيل ذو النس دول " المس ج

ة                ". ١٦-٥٢/١٥ ه الزخرفي آذلك استخدم الفنان في آال الحضارتين نظام الشبكيات في صياغة تكوينات
ة      و" ١٨-٥٢/١٧جدول   "آما في    العمودية  مربعة  والفنية والمتمثل في الشبكية ال     بكية المربع ة  الش  المائل

ي  ا ف كل " آم بة للح" أ١٢٣/١٦٢ش ة و  بالنس رية القديم ارة المص كل "ض ارة  " ٤١١ش بة للحض بالنس
المية بكية  .اإلس ة والش كل "المثلث فل١١٦ش ة و"االس رية القديم ارة المص بة للحض كل " بالنس ش

بة للحضارة " أ٣٧٦/ج٣٥٣ بة للحضارة "٢٠٩شكل "في  ويتضح المستطيلة و.اإلسالميةبالنس  بالنس
   . اإلسالميةللحضارة بالنسبة " ٣٧٥/أ،د٣٧٣شكل "المصرية القديمة و

  
   التجريد والتحوير-د

ن   ل م ي آ ان ف د الفن ة والحضارة  عم الميةالحضارة المصرية القديم اه  اإلس تخدام االتج ى اس  عل
ه الفلسفي                  لٌّ حسب مفهوم التجريدي والرمزي في صياغة معظم عناصره الزخرفية وتكويناته الفنية، آ

كل  دة واالعتقاد الديني على بلورة الطابع الفني الخاص ب العقي– آما ذآرنا-، حيث ساعدت  ورؤيته الفنية 
ابية           آال  التجريد في   و. حضارة وانين حس اييس وق ى مق وم عل الحضارتين تحكمه نظم بنائية وتكرارية تق

ة    ، آما تعبر عن نظم بناء وجوهر الكون      وقد ساعد هذا االتجاه التجريدي على تنوع الصياغات الزخرفي
الي  ي الحضارتين وبالت ةف وع التشكيالت الزخرفي ن،تن ل م ي آ ا يتضح ف دول "  آم دول " و"٥٠ج ج

  . اإلسالميةلحضارة ا بالنسبة للحضارة المصرية القديمة و"٨-٥، ٢-٥١/١
  
   نظام التكرار والنظم اإلنشائية-هـ

د         اإلسالميةيتحدد وجه التشابه بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة          ا ق  هنا، في ان الفنان فيهم
ة         وإدراك على تحليل    عمل ة وظواهر آوني  ما في الطبيعة من مكنونات وما يحكمها من نسق ونظم بنائي

ية  وانين رياض ر        . وق ياغات والعناص ف الص ي لمختل ب الهندس اء والترآي ى البن ك عل س ذل د انعك وق
ات       ة وعالق م تكراري ن نظ ه م وم علي ا يق ة بم ات الفني ائيةوالتكوين نالحظ . إنش ي آ  ف ان ف درة الفن ال ق

فية وتشكيلية خاصة بكل                       ه البصرية وفق رؤى فلس ه الحسية وخبرات الحضارتين على استثمار مدرآات
ن، ا                        ى آل م ة عل ة المتنوعة القائم ات الزخرفي رار  حضارة، وذلك في صياغة مجموعة من التكوين لتك

نظم الشعاعية           البسيط ، التكرار المتبادل،    ى ال ائم عل " ٢٨-٥٢/١٩جدول    " التكرار العكسي، التكرار الق
اقط  رار المتس ر و التك رار الح ي   والتك ا ف كل " آم فل-١١٦ش كل " و"أس ارة  "١٣٠ش بة للحض  بالنس
ة و    ى -أ٣٧٦شكل   "المصرية القديم ى  باإلضافة  .اإلسالمية بالنسبة للحضارة      "ب٣٢٤شكل   "و "أعل  إل

اطع    شابك والتضافر الت ل المحوري الجزئي والترا      و" ٣١-٥٢/٣٠جدول   " والتق ا  آب الجزئي     التماث آم
ي  كل "ف كل "و "١١٩ش ة و  "ب١٢١ش رية القديم ارة المص بة للحض كل " بالنس بة " ،بأ٣٦٥ش بالنس

   .اإلسالميةللحضارة 
   
  قيم الجمالية ال-و

ة والحضارة    قدرة الفنان في   تتضح   ى   اإلسالمية آل من الحضارة المصرية القديم د   عل ار العدي ابتك
ة   من الصياغات والتكوينات الزخرفية المخ     ة          وفق تلف نظم التكراري ائية  مجموعة من ال ة،  واإلنش   المختلف
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اج          ساهم ذلك االبتكار والتطبيق الجيد لمجموع النظم       قدو  في تحقيق مجموعة من القيم الجمالية داخل النت
دة    خطية ولونية  وإيقاعاتة وتنوع   يحرآقيم   من    آال الحضارتين،  الفني في  ا في       واتزان ووح شكل  " آم

ة و   " ب٤٤/٦٤/٨٧/١٣٠/١٤١/١٦٥/١٧٥ رية القديم ارة المص بة للحض كل "بالنس ش
   . بالنسبة للحضارة اإلسالمية"٣١٨/٣٢٩/٣٣٧/٣٤٠/٣٥٠٣٧٦/٣٧٧/د٢٨٤/٣٠١

  
   ومدلوالتها وتحديد العناصر الزخرفيةاأللوان -ز

ة            تعتبر األلوان أقوى ما يمكن التعبير به عن معنى أو رمز أو داللة، فلكل لون معناه وداللته الرمزي
ى أخرى                    ى آخر ومن حضارة إل اين من شعب إل د تتب بغض النظر عن    و. الخاصة، والتي قد تتفق وق

ادر   اليبالمص ي   واألس تخدمة ف ة المس تخالص و التقني وين  اس وانتك ه  أن إال، األل ين أوج ابه ب  التش
ارة    ة والحض رية القديم ارة المص الميةالحض ة    اإلس ا لمجموع ان فيهم تخدام الفن الل اس ن خ دد م  تتح

وانا ية ألل دة  واألساس ة والمحاي ي  الثانوي ا ف كل" آم بة " ج١٩٩/٢١٥/٢٢٨/٢٣٤/ب١٩٥ش بالنس
ة و بة للحضارة "ب٤٢٤/٤٤٨/٤٤٩/٤٥١/ب٣٩٦ شكل"للحضارة المصرية القديم  .اإلسالمية بالنس

ذلك  تخدام  آ ض اس درجات بع ةال ي       و اللوني ا ف ة آم ات اللوني ي المجموع اين ف كل "التب  ش
ة وبالنس " ٢٦٧/٢٨٢/ب٢١٥/٢٥٩ رية القديم ارة المص كل"بة للحض  ش
المية"٤٥٠/٤٥٣/أ٤٢٤/٤٤٥/٤٤٣/ج٣٨٣ ارة اإلس بة للحض ي .  بالنس ارتين ف ابه الحض ذلك تتش آ

ا   تحديد العناصر الزخرفية  التلوين و  في   األسوداستخدام اللون   ، آ األلوانبعض استخدامات وتوظيف      آم
ي  كل "ف ة و " أ١٩٥/ب٤٥ش ارة المصرية القديم بة للحض ارة "٣٤١/٤٢٤كلش"بالنس بة للحض  بالنس

ذهبي وأيضا .اإلسالمية ون ال تخدام الل ار اس ة  واألحج ي زخرف ة ف يم لوني ا آق ة وطالءات المين  الكريم
االت ف المج ي مختل ة ف ات الفني ن التكوين د م ي العدي ا ف كل" آم بة " ٢٨٢/ب٢٧٠/ب١٩٨ ش بالنس

ة و      ا   . للحضارة اإلسالمية     بالنسبة  "أ٣١٢/٣٨٥/٣٨٦/٤٣٦/٤٥١ شكل "للحضارة المصرية القديم  آم
ابه الحضارتين  يض   أيضا تتش ون األب ي الل ا ف ة آم يم اللوني بعض الق ة ل دلوالت الرمزي ي الم اء (ف النق
عادة الة والس رح -واألص ارة والف ور والطه ر )  الن هداء-النصر(واألحم اء الش ور(واألصفر )  دم  -الن

  .)الحياة والجنة واألبدية األمل و-الحياة األبدية وازدهار الحياة(واألخضر ) النور
  
   العناصر الزخرفية)٤

رائن التي يمكن من            " م الق تعتبر الفنون الزخرفية من أآثر المجاالت تعرضا للتأثير والتأثر ومن أه
    بما تحويه من عناصر ووحدات      ٢٣)٢٠٠٣بهجت،  ( ،"خاللها تبين معالم التأثيرات الفنية بين الحضارات      

تتسم آل من الحضارة     و. سه من نظم هندسية وبنائية وقيم تشكيلية وجمالية       وتكوينات زخرفية، وبما تعك   
المية    ارة اإلس ة والحض رية القديم ي  المص ابع الزخرف اه أو الط ى االتج ا إل ن   .بميلهم رغم م ى ال وعل

ة             ات والعناصر الزخرفي ين التكوين ي خاص        االختالف الواضح ب ا تعكسه من طابع فن  في آل من   وم
ة  بعض العناصر   آال الحضارتين في        تشابه في     أوجههناك   أن إال الحضارتين، والتي تشمل      الزخرفي

  :اآلتي
   الهندسية الزخرفيةالعناصر -أ

أت ة ارت تم أن الباحث اح ي ة إيض رية القديم ارة المص ين الحض ية ب ر الهندس ي العناص ابه ف  التش
ي      ك ف ث ال ش ية، حي ة الهندس ات الزخرفي الل التكوين ن خ المية م ارة اإلس ال أن والحض ي آ ان ف   الفن

ه   . الفنية أعمالهفي صياغة معظم     بأنواعها واألشكال بأنواعهااستخدم النقط والخطوط    الحضارتين   وعلي
ان في آال     التشابه بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية     أوجه تتحدد هنا في استخدام الفن

ارتين  ن الحض ة م اتمجموع ةالتكوين ى الزخرفي ة عل ن،  القائم ل م ادالت   آ ية والتب يمات الراس التقس
ة   المنكسرة  ، الخطوط  المتقاطعة الخطوطاللونية،   ية،    األفقي ة       األشكال  والراس ية، الشبكيات القائم  الهندس

من خالل تضافر      " الجدائل"على الخطوط المنكسرة، الشبكيات القائمة على الدوائر المتقاطعة، زخرفة          
    ".٣٦-٥٣/١جدول " في ويتضح ذلكالمصلبات رة وزخرفة الوزم نظا  المنحنية،أوالخطوط المستقيمة 

                     
   النباتية  الزخرفية العناصر-ب

ارة           ي الحض ا ف ن مثيالته ة ع رية القديم ارة المص ي الحض ة ف ارف النباتي ردات الزخ ف مف تختل
ام                   ان في آال الحضارتين بشكل ع ذات   اإلسالمية اختالفا آبيرا، رغم استخدام الفن واع ل  من    الزهور  أن
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ه   آالنخيل واألشجار لوتس وروزيت وأنثيمون،   ا   آالعنب   والفواآ اك    أن إال.  وغيره ين     أوجه  هن ابه ب تش
وتس    اإلسالمية  الحضارة  الفنان فياستخدام  آل من،   في  في هذا المجال تتلخص    الحضارتين لعنصر الل

ة      م  وهيئات  على نظم بنائية   ة قائم ة زخرفي اتتكوينوفق صياغات و   نظم البنائي ابهة لل عنصر   الخاصة ب   ش
وتس يالل ة  الزخرف ي الحضارة المصرية القديم دول " ف ابه بعض الصياغات ". ٦-٥٤/١ج ذلك تتش آ

الزخرفية التي ابتكرها الفنان في آال الحضارتين لعنصر الروزيت سواء وفق أسلوب زخرفي قريب                     
ي         ك ف ح ذل رد ويتض ي مج لوب زخرف ة أو أس ن الطبيع دول "م ابه  ". ٣٢-٥٤/٧ج ا وتتش دة  آم  وح

ة لألنثيمون في الحضارة           ة في الحضارة اإلسالمية مع بعض الصياغات الزخرفي االنثيمون الزخرفي
ة لعنصر   إحدى باإلضافة إلى تشابه" ٣٦-٥٤/٣٣جدول "المصرية القديمة آما في    الصياغات الزخرفي

أس  ارة     أوالك ي الحض تالت ف ة الب ة الثالثي راوح النخيلي ال الم ي ميةاإلس اتهيئ ف عوبناءه ه دى ا م  إح
ياغات  دة ص ونوح ةاألنثيم ي  الزخرفي ة   ف رية القديم ارة المص دول "الحض اك ". ٣٩-٥٤/٣٨ج وهن

ل  ر النخي ال        عنص ي آ ائي ف ه البن ة ونظام ن الطبيع ة م ة والقريب ياغاته التجريدي ي ص ابه ف ذي يتش  ال
  ".٤٧-٥٤/٤٠جدول "الحضارتين آما في 

  
  اتـابـ الكت-ج

 من االختالف الجذري والشاسع بين الكتابات الهيروغليفية والكتابات العربية في الشكل         على الرغم 
د في    أن إال الدالاللة التعبيرية،    أووالصياغة وقواعد البناء والمضمون      ابه  وجه  أنالباحثة تعتق ا التش   هن

ين الحضارة ة والحضارة ب كيلي اإلسالمية المصرية القديم د التش ل البع ات، للكيخضع لعام ذي  تاب وال
درة ي ق ر ف ى يظه ان عل روؤة توظيف الفن ة المق ة واللغ كيلية  الكتاب ردات تش ا آمف ا وتطويعه ومعالجته
ك ضمن اوذل ددة تعكس قيم ة متع ات زخرفي ة تكوين ة عالي ي  جمالي ك ف دول " ويتضح ذل  "٢-٥٥/١ج

  ..ة اإلسالمية بالنسبة للحضار"٤٦٩/٤٧٣شكل " بالنسبة للحضارة المصرية القديمة و"أ٢٥٩شكل "و
  
 وزـ الرم-د

ة والحضارة اإلسالمية                     ان في آل من الحضارة المصرية القديم يد فكر   استطاع الفن ه  وخيال  هتجس
 الرموز والمفردات الخاصة والتي تتجه في      ت ذلك من خالل مجموعة من     ترجموفق فلسفته الخاصة و   

خالل تشابه بعض     الحضارتين من     التشابه هنا بين   أوجهوتتلخص  . بعض األحيان إلى الصيغة الخرافية    
ة            اإلسالمية، حيث استخدام الفنان في الحضارة       الرموز ه في زخرف وك "النسر وهو ناشرا جناحي " الرن
ز  وة"آرم به "الق ذلك يش و ب دى، وه ز " حورس" صياغات إح ة"رم ي الحضارة "الشمس والحماي  ف

ابه بعض العالمات والر        ". ٢-٥٦/١جدول  "المصرية القديمة    ا تتش دالالت، حيث استخدام        آم موز وال
ارة عن داوة      " الكاتب"رمز  " الدودار" رنك   اإلسالميةالفنان في الحضارة     الم عب ابهة في       ،أق وهي مش
ة من دواة      " يكتب"رمز آلمة   " سش" العالمة الهيروغليفية    إلىتكوينها ومفرداتها    الم المكون جدول   "أق

ة الفني         ". ٤-٥٦/٣ ائي الشعاعي في            آذلك هناك تشابه في الفكر والرؤي ة من خالل استخدام النظام البن
ات وفق النظام الشعاعي رمز           اإلسالمية ، حيث استخدام الفنان في الحضارة        التعبير عن الشمس    الكتاب

ذلك يشبه        "الشمس والمجد  " ون " صياغات    إحدى ، وهو ب ة   "رمز   " آت في الحضارة    " الشمس والحماي
  . "٦-٥٦/٥جدول " المصرية القديمة

  
رة في                ندرك   أن نستطيع   مما سبق،  رة وآثي ات آبي اج أنه على الرغم من أن هناك اختالف  الفني   اإلنت

ين الحضارتين إال  اك بعض العناصر أنب اليب هن ى واألس ة وحت نظم البنائي ات وال ة والتكوين  الزخرفي
ن  ي الف ة ف ة الجمالي الميالوظيف ا اإلس ان له ديم أصول آ ن المصري الق ي الف ا ف ي مثيالته ابهة ف .  مش

ن       "فمعظم فنون الحضارات لها جذور مرتبطة ببعضها البعض          البلورات  أشبه والزخارف في الف  في   ب
ة من      أولالطبيعة، وان المصريين هم     ى درجة عالي  من طور الفن الزخرفي وآانوا في الوقت نفسه عل

ل ما جعل لكل     في مجال الرياضيات وبلغ فنهم الزخرفي المبكر جدا من الكما          اإلبداعية والقدرة   األصالة
 ٧٦)٢٠٠٢فيشر، (". إليها الزخرفية التالية جذورا يمكن الرجوع األشكال

 عكس الجوهر  تالمصرية القديمة والحضارة اإلسالمية   آل من الحضارة أنآيف  ندرك أنآما نستطيع   
فة الخاصة به ةاوالفلس ذا وان .  بصورة عالي ىالجوهر ه ين الحضارة المصرية ال يتالق الحضارة و ب

الميةاإل ن ،س ة والم ولك مات العام ةوضوعات والس يم الجمالي ةالق ن  والعناصر الزخرفي ن الممك  أن م
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ون في أي حضارة       الثقافة ف .تتالقى اج الفكر         والفن ام     اإلنساني  هي نت  -اإلنساني ، والفكر  األول في المق
الفرادة          -آمجموعة من الخبرات المختلفة المتفاعلة     د     إال واألصالة على الرغم من انه يتميز غالبا ب ه ق  ان

ي ي ف ابه ويلتق ةبعض  يتش ب المختلف ا،.الجوان ن هن ين الحضارة    م ابه ب ه التش ددت أوج ا تح ى م ومت
ان           ى مختلف القطاعات والمجاالت والظواهر المتنوعة، ف ة والحضارة اإلسالمية عل المصرية القديم

  . يعكس ما تختلف به وما تتميز به آل من الحضارتين بطبيعة الحالذلك
  

تنتاجات       وعليه، وفي ضوء   ة من اس ة ورابطة تفاعل        ما توصلت إليه الباحث ى وجود عالق د عل  تؤآ
ل              بين الحضارة    المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية، فان الباحثة سوف تقوم بدراسة ووصف وتحلي
ة والحضارة اإلسالمية       األعمالمجموعة من    ك  ، الفنية الخاصة بكل من الحضارة المصرية القديم  وذل

ا توصلت         -للوقوف على العناصر الزخرفية والنظم البنائية والقيم الجمالية واالستفادة منها          ى جانب م  إل
ابقة           ة س د    -إليه الباحثة من تصنيفات وصياغات زخرفي ار   في تحدي ة في            وابتك ه الباحث ا سوف تتناول م

ة خاصة بالحضارتين ضم               ة     التجربة العملية من مفردات زخرفية وشبكيات بنائي ن المدخالت التجريبي
ارة  ين الحض ع ب رة تجم ة مبتك ميمات زخرفي تحداث تص ة، الس ة بالتجرب ة الخاص رية القديم المص

   .  وذلك في ضوء مفهوم ما بعد الحداثةوالحضارة اإلسالمية
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ا ة    :ثاني ن الحضارة المصرية القديم ل م ون آ ارف فن ن زخ ارات م ي لمخت ل الفن التحلي
   والحضارة اإلسالمية

وم  املين أو يق ى ع ة عل كيلية مختلف يم تش ا يعكسه من ق ي بمالمحه وسماته الخاصة وبم  العمل الفن
ه بن            . " محورين هامين، هما الشكل والمضمون     وم علي ذي يق ام ال . اء العمل الفني    فالشكل هو الهيكل الع

ام     ٧٧)١٩٩٤البسيوني،  (". أما المضمون فهو المعنى الذي يحمله هذا الشكل        املين دور ه ولكل من هذين الع
ه                    . في تقييم األعمال الفنية    واه الوقوف علي ة العمل الفني وإدراك شكله ومحت م طبيع ومما يساعد في فه

  . بالدراسة والوصف والتحليل
ة للبحث العلمي وخاصة      ) content analysis(يعد تحليل المحتوى و للعمل الفني من المقومات الهام

فهو طريقة وأسلوب يهدفان إلى وصف محتوى العمل وصفا آميا وموضوعيا            . في مجال الفن التشكيلي   
ا دالحليم، (. ومنهجي ل       ١٧٤)١٩٨٣عب ى تحلي دف إل اهيم ويه ار والمف يم األفك ي تنظ هم ف لوب يس ه أس ا ان آم

  ٧٥)١٩٩١غراب، (. رية الكامنة وراءها أسرار المدرك الجماليالمدرآات البص
ا وراءه           لذا فان دراسة العمل الفني دراسة وصفية تحليلية يساعد في سبر أغوار هذا العمل والتعمق فيم

ى               )الشكل الظاهر ( ة، والوقوف عل ة أو جمالي يم فني ات وق ، باإلضافة إلى الكشف عما يتضمنه من عالق
ى تحقيق                . م فلسفية ما يحمله من مفاهي    الي يساعد عل آل ذلك يساهم في اآتساب خبرات فنية جديدة وبالت

ة والتصميم الزخرفي                     رؤى مستحدثة ومتنوعة تتماشى مع روح العصر وذلك في مجال التصميم عام
ون  .خاصة ارات من زخارف فن ل مخت ذا الفصل بوصف وتحلي ي ه ة ف وم الباحث ا، سوف تق ومن هن

  الحضارة اإلسالمية والحضارة المصرية القديمة موضوع الدراسة، وهما، ن السابقتينالحضارتي
  
  الهدف من التحليل الفني •

ا          ان في     استخالص بعض الوحدات الزخرفية المختلفة التي تناوله ديم    نآل من الف     الفن   المصري الق
المي  ن اإلس يم الجمالي     والف ة والق ة واألسس الفني نظم البنائي م ال ه، واه م تكوينات ي معظ دالالت  ف ة وال

ن اإلسالمي                ديم والف ن المصري الق ا آل من الف ا  . الرمزية التي تميز به تفادة منه ا    -واالس ى جانب م  إل
ة والشبكيات    -توصلت إليه الباحثة من تصنيفات وصياغات زخرفية سابقة         في تحديد المفردات الزخرفي

تحداث تصميمات زخرف ة، الس ة للباحث ة الذاتي ة الخاصة بالتجرب ين الحضارة البنائي ع ب رة تجم ة مبتك ي
  .   في ضوء مفهوم ما بعد الحداثة، وذلكالمصرية القديمة والحضارة اإلسالمية

  
  األسس التي يقوم عليها التحليل الفني •

  :يرتكز التحليل الفني لمختارات من فنون الحضارة المصرية القديمة واإلسالمية على اآلتي
  . العناصر الزخرفية المكونة للتصميم-١
  ).بالتحليل الهندسي(  األسس أو النظم البنائية للتصميم أو التكوين أو ما يعرف-٢

ة    ة ومائل ية وأفقي اور رأس ن مح ا التصميم م وم عليه ي يق اور الت ات والمح ة االتجاه ا الباحث وتقصد به
ع                        د المساحات الخاصة بكل عنصر وتوزي ا تحدي تم وفقه ومنحنية وما ينتج عنها من شبكيات، والتي ي

ها        ال ى بعض بها إل ها ونس ع بعض ا م د عالقاته توياتها وتحدي د مس ي وتحدي ل الفن ة للعم عناصر المكون
ا        ا بينه ة للعناصر                . البعض، ونسبها للفراغ الذي ينش اط المرآزي ؤرة العمل والنق د ب ى تحدي باإلضافة إل

  .فنيةآما أن هذه النظم البنائية تساعد على توضيح وإدراك بعض األسس ال. المكونة للتصميم
ائية      وتقصد بها الباحثة النظم التك     ، األسس الفنية  -٣ نظم اإلنش ى    رارية المختلفة وال  األسس   ، باإلضافة إل

ة ومسارات                 آ الجمالية اع واتجاهات الحرآ وان والنسبة والتناسب واإليق التنوع والتباين والملمس واألل
وال يغيب عن ذهننا آيف      . م جمالية  من قي   في مجموعها  ما تحققه هذه األسس    و الرؤية واالتزان والوحدة  

ذآر احدها                           اد ن بعض فال نك ة مع بعضها ال ة ومتفاعل ا مترابطة ومتداخل أن األسس الفنية على اختالفه
تيعاب             . دون التطرق إلى األخرى    ى اس فهي في مجموعها تمثل اإلطار والمفهوم الشامل الذي يساعد عل

  .وتذوق األعمال الفنية
  
ل من الحضارة المصرية              المحاور التي يتم وفقها    •  اختيار التصميمات الزخرفية في آ

  القديمة والحضارة اإلسالمية
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ائج حول زخارف                  ا استخلصته من نت ائق ودراسات وم ة من حق استنادا لما سبق أن ذآرته الباحث
ون        ه فن ل من  آ فنون آل من الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية، ترى الباحثة أن ما تحوي

وين، وصياغة                       الحضا دد في العناصر والتك وع، وتع ة والحضارة اإلسالمية من تن رة المصرية القديم
ل الفني وأيضا              داخل التحلي المفردات باإلضافة إلى بنائية العمل الفني، يتطلب تنوع وتعدد في رؤى وم

ا   راد تحليله ة الم ن التصميمات الزخرفي ة م ات مختلف اول وعرض نوعي ة تن ي عملي وع ف ث أ. تن ن حي
ة                م طبيع د من فه ا يزي دة زواي ل ومن ع دراسة عدد من التكوينات الزخرفية المتنوعة بالوصف والتحلي

ات  ذه التكوين وى(وخصائص ه ين الشكل والمحت در ممكن من )التكامل ب ر ق ي إدراك اآب اهم ف ، ويس
يم الرمزي                     ك من خالل الكشف عن الق ات   الجوانب التشكيلية واألبعاد الفكرية للعمل الفني وذل ة والعالق

آل على حده، سواء آانت  (واألسس الفنية والنظم البنائية المختلفة التي تحكم آل من أجزاء العمل الفني   
ات              ه من       ) عنصر واحد أو مجموعة من العناصر أو مجموعة من التكوين ا يمثل والعمل الفني آكل وم

  . وحدة متكاملة
   المصرية القديمةالتحليل الفني لمختارات من زخارف فنون الحضارة) أ 
  )٤٩٦شكل ( -العمل الفني األول -١

  عصر الدولة الحديثة- ١٨األسرة، "توت عنخ آمون" جزء تفصيلي من صدرية الملك  •
  )٤٠، ص٢٠٠٣حواس، : عن( •

  وصف العمل
ى مساحات صغيرة                 ) آنار(عبارة عن شريط     ا، مقسم إل ألوان المين م ب ذهَّب وُمطعَّ وعددها  ) شرائط (ُم

احا  ة ومس رة ثالث ات(ت آبي ي  –) مربع ار ذهب ا بإط ددة جميعه ل    -مح ها، وتمث ع بعض ة م ذه متبادل ه
  .ألزرقمجموعة من الزخارف الهندسية الملونة بدرجات األحمر واالمساحات 

  

  
  )٤٩٦شكل (

      
   العناصر الزخرفية للعمل الفني-أ

   
   للعمل الفني التحليل الهندسي-ج   تطابق التحليل الهندسي مع العمل الفني-ب

  التحليل الفني للعمل
العناصر 
  الزخرفية

ة  ى زخرف وم التصميم عل يمات"يق رائط"التقس ات والخطوط أو الش ى المربع ة عل القائم
   ).أ(الطولية 

االتجاهات 
  والمحاور

ة)ج(التقسيمات العمودية الهندسية البسيطة      ، من مجموعة من الخطوط الراسية المتبادل
  عاد مختلفة تحصر أشكال هندسية مربعة والمتعاقبة على أب

النظم 
  التكرارية

ة          وني.يعتمد التصميم على التكرار المتبادل بين المربع وثالث خطوط طولي رار الل والتك
  .المتبادل بالتعاقب

  .درجات األحمر ودرجات األزرق واللون الذهبي في تحديد الزخارف  األلوان
ة     ) جات األحمر  در(المساحات اللونية الفاتحة      التباين ، وتجاور)درجات األزرق  (بجانب الداآن

ة            وان المكمل اين األل الي حقق تب األزرق والبرتق ة آ اين. األلوان المكمل ى التب باإلضافة إل
  .وفي نسب المساحات)آقيمة عالية ومضيئة(الناتج عن استخدم اللون الذهبي 

اإليقاع 
  والحرآة

وان والتن    ر واألل ادل للعناص رار المتب قالتك وان، حق احات واألل ي المس اين ف وع والتب
   .اإليقاع في الشريط الزخرفي



٢٦٩ 

  
  )٨٤٩شكل  (-نيالثافني العمل ال -٢

 عصر الدولة الحديثة، جزء تفصيلي من جدران إحدى المقابر •
  )٢٩، ص١٩٩٠النحاس، : عن( •

  :وصف العمل
ا شريط مزخرف بوحدات             ) علوي وسفلي  (جزأينشريط زخرفي مرآب من      ل آل منهم متشابهين يمث

   . مجردة فوق قاعدة من التقسيمات الهندسية
  

  

التماس،التماثل
  واالتزان

ة                  ة الثالث ع أو للخطوط الطولي ين .تماس آلي وتماثل بخط راسي منصف للمرب الجمع ب
   .األفقي والعمودي والتوافق والتناسب بين الدرجات اللونية والتماثل، حقق االتزان

  
  )٤٩٨شكل (

          
   العناصر الزخرفية للعمل الفني-أ

    
   التحليل الهندسي للعمل الفني-ج   تطابق التحليل الهندسي مع العمل الفني-ب

  التحليل الفني للعمل
العناصر 
   ).أ ("التقسيمات"وزخرفة  "الخاآرو"زخرفة   الزخرفية

االتجاهات 
  والمحاور

ب    ة ذات نس بكية العمودي ادالش ةوأبع وط الو،  خاص ية الخط رائط(راس ة) (الش )الثالث
   .)ج (المتبادلة والمتعاقبة على أبعاد مختلفة

النظم 
  التكرارية

ـ      يطا ل رار بس ريط تك ل ش ل آ اآرو"يمث ادال ب     " الخ ا متب رار لوني ى وتك ي األعل ينف
  . في األسفل على طول الشريطاللونية المتعاقبة اتمجموعال

ل للبنفسجياألحمر  و ض واألسود  ألبياو ، األبيض المائل لألخضر   للونا  األلوان ادي المائ  والرم
  .والبرتقالي المائل لألصفر واألخضر الفاتح

وانتجاور و،  واألحمر  اللبنيألبيض و آاألسود مع ا  المعتم والمضيء   يتحقق بتجاور     التباين  األل
  .  والعناصرنسب المساحاتوباختالف  .واألخضر الفاتح حمرالمكملة آاأل

اإليقاع 
  والحرآة

وعبويتحقق اإليقاع الخطي واللوني     .  ألعلى وأفقيا  التكرار ل  بتنوع اتجاه ر الحرآة   تظه تن
   .لعناصر والمساحات اللونيةل اإلنشاءنظم والتباين والتبادل و اتجاه الحرآة

التماس،التماثل
  و االتزان

است يتم ي وآل ل. جزئ ق التماث ط  ب ويتحق ودي خ ين منصف عم اآرو"ب ل."الخ  التماث
وان والتناسب في      قاع المتعاقب ات واإلي والتكرار اد الوحدة     لألل  ومساحات التصميم، أبع

  .ساعد في تحقيق االتزان للعمل الفني



٢٧٠ 

  )٤٩٩شكل  (-ثالثالالعمل الفني  -٣
 عصر الدولة الحديثة، جزء تفصيلي من جدران إحدى المقابر •
  ) Grafton, 1993, p31: عن( و)١٣٨، ص١٩٤٩، يوسف ومصطفى: عن( •

  :العملوصف 
مة   ة مقس احة زخرفي ة   مس اور مختلف دة مح ق ع اوية  وف كال متس زاء وأش ى أج ن  إل وعين م وي ن ، تح

  .متعددةالزخارف نباتية وهندسية بألوان 
  

  )١٥٠شكل  (-رابعالالعمل الفني  -٤

 

  
  )٤٩٩شكل (

        
  

   العناصر الزخرفية للعمل الفني-أ

    
   التحليل الهندسي للعمل الفني-ج   تطابق التحليل الهندسي مع العمل الفني-ب

  التحليل الفني للعمل
العناصر 
   ).أ(ووحدات من الروزيت داخل معين . معينات مختلفة األحجام والنقط المعينة  الزخرفية

تجاهات اال
  والمحاور

ا     (شبكية هندسية عمودية ومائلة مختلفة األبعاد والنسب         ، )ج ()مع ثبات نسب آل منهم
  . يتحدد من خالل تفاعل محاورهما مجموع العناصر الزخرفية المكونة للتصميم

النظم 
  التكرارية

ة صفوف ين أربع ادل ب رار المتب يةالتك يط )األول والثالث. ( بالتعاقب راس رار بس  تك
ة          ل ع المجموع تالف توزي ع اخ ة م ة معين طها نقط غير يتوس ة بالتص ات متراآب معين

ة ع (.اللوني اني والراب ون  )الث تالف ل ع اخ ت م طه روزي ين وس يط لمع رار بس  تك
  . وتكرار شعاعي متبادل لوحدة الروزيت. األرضية

ل لألصفر و    األلوان الي المائ ر والبرتق ل لألخضر واألحم ادي المائ وني والرم يض الزيت األب
  . واألسود

ع        التباين ا م ل منهم ل آ يء، وتفاع تم والمض يم المع أعلى ق ود آ يض واألس اور األب تج
ميم     ي التص اين ف ق تب اورة حق رى المتج ة األخ ات اللوني م  . المجموع ي حج اين ف التب

  . المساحات وفق نظم التكبير والتصغير
اإليقاع 
  والحرآة

ادل وبسيط            تنوع في الحرآة واإليقاع من خالل تنوع ات        رار من شعاعي ومتب اه التك ج
  . ونظم اإلنشاء آالتصغير والتكبير والتراآب والتباين والتبادل اللوني وفي المساحات

 التماس،التماثل
  واالتزان

 وتماثل من خالل المحاور الراسية للشبكيات .تماس من خالل مراآز تقاطع المحاور     
فل    ى وأس ارا، أعل ا ويس ل والتواف . يمين ات    التماث ادل لإليقاع احات والتب ين المس ق ب

  .اللونية، حقق االتزان داخل التكوين



٢٧١ 

 عصر الدولة الحديثة، جزء تفصيلي من جدران إحدى المقابر •
  )٣٣، ص١٩٩٠النحاس، : عن( •

  :وصف العمل
د                    يشكل التصميم مساحة     ة تعتم ة نباتي دة زخرفي ة مقسمة بواسطة خطوط وأشكال هندسية ووح زخرفي
  . مجموعة لونية ثالثية

  

  
  )٢٥٠شكل  (-خامسالالعمل الفني  -٥

 ر الدولة الحديثةعص -١٨ عهد األسرة -طيبة "نفر حوتب" مقبرة ، تكوين زخرفي •
  )petrie, 1999, p31 :عن)(١٠٠٩ص،١٩٩١عكاشة،:عن)(٥٥،ص٢٠٠٠الجبوري،:عن( •

  
  )٥٠١شكل (

    
  

   العناصر الزخرفية للعمل الفني-أ

    
   التحليل الهندسي للعمل الفني-ج  ني تطابق التحليل الهندسي مع العمل الف-ب

  التحليل الفني للعمل
العناصر 
   ).أ(نبات البردي، ونقط ومساحات مستطيلة و" الرباعيات"أو " المترابعات"زخرفة   الزخرفية

االتجاهات 
  والمحاور

ة، ومجموعة                   اد مختلف ى أبع ة عل ة المتعاقب شبكية عمودية من الخطوط الراسية واألفقي
   ).ج(ع المحاور في صفوف أفقيا ورأسيا لمتساوية والموزعة بالتبادل ممن الدوائر ا

النظم 
  التكرارية

دابر وال      التكرار قوامها فوفة متوالية مص ل في صفوف       المتساقط بالت ة وراسية    تقاب أفقي
ل    وفقالبردي   ب وشغلت المساحات للمترابعات   رار   .  نظم التدابر والتقاب وني تك ادل   ل  متب
   .دي مختلفتين في االتجاهمن البر بين وحدتين

  .األخضر والبنفسجي والبرتقالي المائل لألصفر  منتمثل األلوان الثانوية  األلوان
ة الفاتح    التباين احات اللوني اور المس بة لة والداآنةتج يم  بالنس بعض ق ها ال ا   بعض ق تباين حق

  .   التباين في حجم الخطوط ونسب المساحات المكونة للتصميموهناك
 اإليقاع

  والحرآة
ا ويسارا،      ألعلىاالختالف في اتجاه التكرار      ا  وأسفل، يمين يا  أفقي ة     وراس  . حقق الحرآ

ردي المترابعات   خطوط    اتتنوع اتجاه  بويتحقق اإليقاع    رار واإلنشاء      و والب  نظم التك
   . والتباين اللونيوالتباين في نسب المساحات والعناصر

التماس 
 والتماثل
  واالتزان

ا        نصف   ي محور من خالل     تماثل   و تماس آلي  يا أو أفقي ردي راس ل   .وحدات الب  والتماث
وني     والجمع بين الخطوط والمساحات األفقية والعمودية وفق نظم الت         كرار و التوافق الل

  .والتناسب بين المساحات اللونية



٢٧٢ 

  :وصف العمل
ة مسطحة م         ة من        التصميم عبارة عن مساحة جداري ة بمجموعة مختلف ة  زين  الهندسية  األشكال الزخرفي

  .المتنوعةاأللوان  ذات والنباتية والغير آدمية
  
  

  
  )٥٠٢شكل (

           

            

   العناصر الزخرفية للعمل الفني-أ

    
   التحليل الهندسي للعمل الفني-ج   تطابق التحليل الهندسي مع العمل الفني-ب

  التحليل الفني للعمل
العناصر 
  الزخرفية

دة  يات"وح مس   " الخماس ي قرصي الش ة ف دوائر المتمثل وتس  ). رع(وال ردي والل والب
   ).أ" (خبري"متمثلة في الجعران المجنح عناصر غير آدمية . والروزيت

االتجاهات 
  والمحاور

ا       د معه اطع وتتعام ة تتق ية مربع ة أساس بكية عمودي ن، ش دة م بكية معق يا (ش ا ورأس ) أفقي
ر ذات                  ة ودوائ ة والمتقابل ة المتقاطع اوية، والمحاور المائل محاور ثانوية بنسب غير متس

ي نهاي   ي صفوف وتتصل ف ادل ف ة تتب ام مختلف ة أحج اور المائل ن المح ل طرف م . ة آ
  . يتشكل وفقها العناصر وتتحدد نسبها وأبعادها وطرق توزيعها



٢٧٣ 

  
  )٣٥٠شكل  (-دسساالالعمل الفني  -٦

 عصر الدولة الحديثة -١٨عهد األسرة ، "توت عنخ آمون"مقبرة  -مشبك •
  )Aldred, 1978, p92,123: عن( •

  :وصف العمل
ميم   كل التص الزو   يش ذهب وال ن ال نوع م زيم مص بك أو إب ة،   مش ون والفض اج المل ق والزج رد والعقي

ر    وأشكال بيضاوية الهندسية من خطوط ودوائر   العناصر  مزخرف بمجموعة من     ة  والعناصر الغي  آدمي
   ."توت عنخ آمون" والجعران والكتابات الهيروغليفية تمثل اسم الملك آالحيات

النظم 
  التكرارية

ين صفين          يا ب ا وراس ادل أفقي رار المتب ى التك ة عل من الخماسيات   . مصفوفة متوالية قائم
اطع       ل والتق وتس ومساح             . وفق نظم التدابر والتقاب رار ل اتج عن التك راغ الن ات يشغل الف

ردي ا ب ى جانبيه ران مجنح عل ة يتوسطها روزيت وجع ين . لوني ادل ب وني متب رار ل تك
وين    ة للتك ة المختلف احات اللوني ا     . المس يا أفقي ا وعكس رارا دائري يات تك ل الخماس وتمث

يا ا      . وراس عاعيا ودائري رارا ش ة تك وتس واألجنح ت والل ل الروزي م  . وتمث ظ نظ نالح
  . اللوتس وبين البردي واللوتس والبردي بيناإلنشاء من التدابر والتقابل

ادي      األلوان ل للرم داآن المائ ر واألخضر واألزرق ال ل لألصفر واألحم الي المائ ون البرتق الل
  .باإلضافة إلى اللون األسود واألحمر في تحديد الزخارف. واللون األبيض واألسود

ا      التباين ب درجته ل حس يئة آ ة والمض ة المعتم يم اللوني اور الق وان  تج ها واألل بة لبعض  بالنس
  .   والتباين في المساحات واألحجام ونسب العناصر. المتكاملة حقق التباين اللوني

اإليقاع 
  والحرآة

رار           م التك اه نظ وع اتج الل تن ن خ وني م ي والل اع الخط ق اإليق ة ويتحق د الحرآ تتول
اء  اطع  (واإلنش ل والتق دابر والتقاب ادل والت دائري والمتب اه ح) ال وط  واتج ة الخط رآ

  .والعناصر والتنوع والتباين للخطوط والعناصر والمساحات واأللوان والمالمس
التماس 
  والتماثل
  و االتزان

ران           . تماس في معظم التصميم      ردي والجع وتس والب ل في الروزيت والل ل  . وتماث وتماث
ران   ت والجع ي منصف للروزي ور راس ل   . بمح ام التماث الل نظ ن خ زان م ق االت يتحق

  .اسب بين أحجام وأطوال العناصر ونسب المساحات المختلفة، والتوافق اللونيوالتن

  
  )٥٠٣شكل (

          
  

   العناصر الزخرفية للعمل الفني-أ



٢٧٤ 

  
  )٤٥٠شكل  (-لسابعاالعمل الفني  -٧

 عصر الدولة الحديثة، جزء تفصيلي من جدران إحدى المقابررسم تخطيطي ل •
 )Petrie, 1999, p112: عن(و) ١٣١، ص١٩٩٢إبراهيم وآخرون، : نع( •

  :وصف العمل
  .دائري قرص  وأسفلهارسم تخطيطي لخنفساء مجنحة تحمل فوقها التصميم مثلي

    
   التحليل الهندسي للعمل الفني-ج   تطابق التحليل الهندسي مع العمل الفني-ب

  التحليل الفني للعمل
العناصر 
  الزخرفية

وبرا     حو. اللقرص الشمس وه    و آتابات هيروغليفية و "إهليليج"وحدة   ي آ " واجت "يت
  ).أ (فوقهما قرص الشمس

االتجاهات 
  والمحاور

ة   محاور أساسية أفقية وراسية تتعام  ة مائل مسارات   (د وفق أبعاد محددة، ومحاور ثانوي
ة        تتقاطع جميعها   ). ج ()الرؤية مقسمة المساحة الكلية إلى أجزاء يتحدد من خاللها، آيفي
  .مسارات الرؤية داخل التصميماتجاه ومستوياتها ونسبها واتجاهها، والعناصر توزيع 

النظم 
  التكرارية

ل     لوحدتي الكوبرا ) التدابر(عكسي   ال  واإلنشاء من التكرار    التكرار نظم رار المتقاب  والتك
  .والتكرار اللوني المنصف لجسد الكوبرا .بين المساحات اللونية في جسد الكوبرا

ها   األلوان ارتعكس ة لألحج ة المختلف يم اللوني ة الق األزرق الكريم داآن آ اتحواألزرق ال   الف
  . والذهبيواألحمر المائل للبرتقالي والرمادي الداآن الفيروزي

ة الفاتحة        تجاور  التباين ة   والمساحات اللوني وني     الداآن اين ل اتج عن    ا و حقق تب اين الن ون  التب لل
  .والخطوطالتباين في نسب المساحات عالية ولونية آقيمة الذهبي 

اإليقاع 
  والحرآة

ة و      اء المختلف رار واإلنش م التك اه نظ وع اتج الل تن ن خ د م ة تتول اه الحرآ ة اتج حرآ
ة العناصر  اور الثانوي ن خالل المح ة (م ارات الرؤي ي ). مس اين ف وع والتب م والتن حج

  .الخطوط ونسب المساحات والقيم اللونية والمالمس، حقق إيقاعات خطية في التصميم
التماس 
  والتماثل
  و االتزان

ي  اس آل ل وتم يتماث احات     .   الجزئ ب مس اد ونس ي أبع ب ف ي والتناس ل الجزئ التماث
ة             وأطو ة، ومسارات الرؤي ين  (ال العناصر والتوافق التناسب في المساحات اللوني المثلث

  .وفق البناء الهندسي واتجاهات الحرآة حقق الوحدة واالتزان) المتقابلين والمتعاآسين

  
  )٥٠٤شكل (

  
        

   العناصر الزخرفية للعمل الفني-أ
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  التحليل الفني لمختارات من زخارف فنون الحضارة اإلسالمية) ب
  )٥٠٥شكل  (-األولالعمل الفني  -١

 العصر المملوآي -م١٥ ق-م١٤٣٢/هـ٨٣٥ -القاهرة، "برسباي"خانقاة األشرف  •
 )١٠٩، ص١٩٩٣، عبد الوهاب: عن( •

  وصف العمل
تقيمين   منفذ بأسلوب الفسيفساء مكون من          ومن الرخام   مصنوع  شريط زخرفي    دين   )شريطين (مس  ممت

  .  مكونان بذلك أشكاال هندسيةيةباللون األبيض يتقاطعان على أبعاد متساو
  

    
  ي للعمل الفني التحليل الهندس-ج   تطابق التحليل الهندسي مع العمل الفني-ب

  التحليل الفني للعمل
العناصر 
  الزخرفية

ران ة الالجع ري "مجنح ز" خب روقرم ث الش مس  والبع رص الش ل ق  "رع " تحم
   ).أ(بحجمين مختلفين 

االتجاهات 
  والمحاور

ة   ومحاور   وفق أبعاد محددة     تتعامد  وراسية أفقية  أساسية محاور ة   ثانوي مسارات   ( مائل
ة       يتحلمساحة الكلية إلى أجزاء     تقسم ا و هاجميعتتقاطع   .)ج ()الرؤية ا آيفي دد من خالله

   .مستوياتها ونسبها واتجاهها والعناصرصياغة 
النظم 

  التكرارية
رار  ريالتك التكرار العكسي الشعاعي النصف دائ اء آ دابر(  ونظم اإلنش اح ) الت للجن

   .)لقرص الشمس والريش(والتصغير والتكبير 
تج عن         األسود اللون رسم تخطيطي يعتمد    األلوان ا ين ردات التصميم وم وين مف د وتل  في تحدي

  .ذلك من مساحات لونية بيضاء
ساحات وفق نظام      نسب العناصر والم    و  أطوال  يتحقق التباين من خالل االختالف في       التباين

  .وتجاور المساحات السوداء والبيضاء التكبير والتصغير،
اإليقاع 
  والحرآة

ة   تنوعو. لخطوط والعناصرلاه التكرارات واإلنشاء     اتج بتنوعتتولد الحرآة    اتجاه حرآ
اء داخل اذرع الخنفس ى لل فل لألعل عاعيواألس رار الش اه التك وع وو . واتج اين تن تب

  .حقق إيقاعات خطية،  والقيم اللونية والمالمسالمساحاتونسب  الخطوط
التماس 
  والتماثل
  و االتزان

ا  وتماس آلي    ين ا     .تماثال جزئي ة          والجمع ب ين  (ألفقي والعمودي ومسارات الرؤي المثلث
ين            ) المتقابلين والمتعاآسين   ة والتوافق والتناسب ب ل الجزئي واتجاهات الحرآ والتماث

  .أبعاد التصميم وبين نسب المساحات وأحجام وأطوال العناصر حقق الوحدة واالتزان

  
  )٥٠٥شكل (

       
   العناصر الزخرفية للعمل الفني-أ

    
   التحليل الهندسي للعمل الفني-ج   تطابق التحليل الهندسي مع العمل الفني-ب

  التحليل الفني للعمل
العناصر 
  الزخرفية

ة  دائل"زخرف ريطين  "الج ن ش ة م تقيمين، مكون ان مس ددة عليتقاطع افات مح ، ى مس
  ).أ (ووحدة معينة الشكل
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  )٦٠٥شكل  (-لثانيالعمل الفني ا -٢

 لمملوآيالعصر ا -م١٤ ق -القاهرة، "برقوق " جامع وضريح السلطان-منبر •
 )D'avennes, 1877, P53: عن( •

  وصف العمل
ة مجردة     مصنوع من نوعين من الرخام مزخرف      شريط زخرفي عبارة عن    ذة     بوحدة نباتي بأسلوب  منف

  . )الفسيفساء(الحفر والتعشيق 
  

االتجاهات 
  والمحاور

ة أبعاد  بكة عمودي ة ش ا مختلف ا  ه ى مس ة عل ريط     ومنتظم ول الش ى ط ة عل فات معين
  ). ج(الزخرفي

النظم 
  التكرارية

يتين     دتين هندس ب لوح ادل ومتعاق وني متب رار ل وداء (تك راء وس ة  ) حم دة معين ووح
كل، ن  الش اتج ع و ن رار بال وه تقيمين لاطع تقتك ادل ومس فل (متب ى واألس ي )لألعل  ف

  .متتاليتين مكونان بذلك وحدات معينة الشكل) نقطتين(مرآزين 
  ).للشريطين( واألبيض  واألحمر)للخلفية (األسوداللون    األلوان
يض      التباين ريط األب ة آالش احات اللوني ن المس تم والمضيء م اور المع الل تج ن خ ر م يظه

  . حمر والخلفية السوداءبالنسبة لكل من األ
اإليقاع 
  والحرآة

ادل            اع   . تظهر الحرآة من خالل اتجاه تكرار الشريطين ألعلى وأسفل بالتب يتحقق اإليق
اه          وع اتج وان،           اللوني والخطي من خالل تن ادل للخطوط واألل رار المتب ة والتك  الحرآ

   .المساحاتفي حجم ولون وتنوع وتباين 
التماس 
  والتماثل
  واالتزان

ات أو الوحدات الهندسية        محور رأسي بتماثل   و اس آلي للعناصر  تم  في   ينصف المعين
ريط     ول الش ى ط زء عل ين       .أي ج ب ب ة والتناس ات اللوني ي واإليقاع ل الجزئ   التماث

   .المساحات حقق التوازن

  
  )٥٠٦شكل (

      
   العناصر الزخرفية للعمل الفني-أ

    
   التحليل الهندسي للعمل الفني-ج   تطابق التحليل الهندسي مع العمل الفني-ب

  
  التحليل الفني للعمل

العناصر 
  ).أ(وحدة زخرفية نباتية مجردة طولية الشكل  الزخرفية

االتجاهات 
  والمحاور

ا شبكة عمودية أبعاد   ة       خاصة    ه ى مسافات معين ة عل ا  ، تنحصر بين   منتظم في صفين   ه
ة    دوائر المتماس ن ال ة م ادلين مجموع دد). ج( متب ق يتح اورا وف دوائرلمح كل   وال ش

   .أبعاد العنصر على طول الشريط ومستوى
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  )٠٨٥شكل  (-ثالثالعمل الفني ال -٣

 العصر العثماني -م١٧ق -القاهرة، "البرديني"جدران جامع احد  •
 )D'avennes, 1877, P65: عن( •

  وصف العمل
ذ بأسلوب الفسيفساء                   عبارة عن  ون والمنف ام المل  مساحة زخرفية مربعة الشكل مصنوعة من قطع الرخ

  . مزينة بعناصر هندسية مختلفة ومتشابكة
  

النظم 
  التكرارية

ين وحدتين    عكسي و تكرار   اتيتين  متبادل ب اثلتين   نب ون            متم ين في الل  في الشكل مختلفت
اه  فل (واالتج ى ولألس ول      )لألعل ى ط ية عل كل واألرض ين الش ادل ب د التب ا أوج ، مم

  .الشريط الزخرفي
  ).األبيض المائل للبني(طبيعية لخامة الرخام وهي البني والبيج األلوان ال  األلوان
وع ونسب الخطوط والمساحات      يظهر    التباين تجاور  وب. في الوحدة ذاتها من خالل اختالف ن

  . جنبا إلى جنب والداآنة  المساحات اللونية الفاتحةالمعتم والمضيء،
اإليقاع 
  والحرآة

رار        اه تك ى  الوحدة    تتولد الحرآة عن اختالف اتج رار      . وألسفل  ألعل اه التك وع اتج وتن
وخطوط الوحدة وحرآة اتجاهها والتباين بين المساحات واأللوان والتبادل اللوني حقق            

  . إيقاع خطي ولوني للتصميم
التماس 
  والتماثل
  واالتزان

ة    و تماس آلي  ل  .  تماثل جزئي من خالل المحور الراسي المنصف للوحدة النباتي التماث
اع                الجزئي و  رار واإليق ين اتجاهات التك التناسب بين نسب وأطوال الوحدة  والتوافق ب

    .اللوني بالتبادل بين الشكل واألرضية حقق االتزان

  
  )٥٠٨شكل (

      

        

          
   العناصر الزخرفية للعمل الفني-أ
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  )٠٩٥شكل  (-رابع الفني الالعمل -٤

  العصر العثماني-م١٩ ق-م١٨٦٩حوالي ، " الرفاعي"جدران خارجية لمدخل مسجد  •
 )٣٦٣، ص١٩٩٣، ١ج/عبد الوهاب: عن () بتكليفتصوير الباحثة: عن( •

  وصف العمل
ائر           عبارة عن    ارز والغ ر الب ذة بأسلوب الحف ررة ومنف مساحة مربعة الشكل مزخرفة بوحدة هندسية مك

  . قطعة من الحجرعلى 
  

    
   التحليل الهندسي للعمل الفني-ج  ل الفني تطابق التحليل الهندسي مع العم-ب

  التحليل الفني للعمل
العناصر 
  الزخرفية

  ومفرداته من الترس واللوزة والكندة،ضلعا) ١٢( ذي "الطبق النجمي"زخرفة 
 ).أ ( داخل التكوين ومفرداتهاووحدات هندسية تربط الوحدات النجمية. وبيت الغراب

االتجاهات 
  والمحاور

ة         ل عمودية   ةيشبك ات والخطوط المائل دوائر والمعين تم من      الشعاعية  مجموعة من ال  ي
  ). ج(فرداته والتشكيالت الزخرفية األخرى وم" الطبق النجمي"خاللها صياغة 

النظم 
  التكرارية

رار اد التك ى أبع ابك لمجموعة من الخطوط عل اطع والمتش رار المتق  الشعاعي والتك
ة  ة منتظم ي "مكون ق النجم ي ب "الطب كيالت    ، والت ا وتش ع مثيالته ادل م دورها تتب

   .  تكرار شعاعيا دائريا وتكرار لوني متبادلالطبق النجميمثل ي .زخرفية أخرى
  .واألسودالفيروزي  واألزرق المائل للرمادي واألبيض األحمر  األلوان
نسبة  بال  اللونية الفاتحة والداآنة   مساحات ال التبادالت والتجاورات بين  يظهر من خالل      التباين

بعض     ا وشدتها        إلى بعضها ال ى اختالف قيمته اين      . عل ين يظهر التب   وأطوال  نسب  ب
   .لتصميم في االعناصرولمساحات ا

اإليقاع 
  والحرآة

وع  راراتتن اه التك ة داخل التصميم اتج ق الحرآ ة الخطوط . حق اه حرآ وع اتج وتن
ادل وونظم التكرار واإلنشاء، وتنوع عناصر التصميم        اين المساح    تب وان  ات وتب   واألل

  .تنوع في التصميمو جمل إيقاعية خطية ولونيةساعد في تحقيق 
التماس 
  والتماثل
  واالتزان

ي اس آل ام وتم ل ت ق  .تماث احات والتواف ين نسب المس ام والتناسب ب ل الت ين  التماث  ب
  .لمساحات اللونية ونظم التكرار والتشابك والتقاطع أحدث وحدة واتزان في التصميما

  
  )٥٠٩شكل (



٢٧٩ 

  
  )٠٥١شكل  (-خامسلالعمل الفني ا -٥

 العثماني العصر -م١٨ ق-ترآياخزفي مزخرف، ) طبق(إناء  •
 )١٠٧، ص١٩٨٨الصايغ، : عن( •
  ف العملوص

ارة عن  ق عب ري طب ة دائ ة متنوع ة نباتي دات زخرفي ن الخزف ومزخرف بوح وان مصنوع م  ذات أل
  . زاهية على خلفية بيضاء

  

      

      
   العناصر الزخرفية للعمل الفني-أ

    
   التحليل الهندسي للعمل الفني-ج   تطابق التحليل الهندسي مع العمل الفني-ب

  التحليل الفني للعمل
العناصر 
  الزخرفية

وم   -هندسية وحدات  و.  المائلة"المفروآة"وحدة زخرفية هندسية أساسية هي     وفق مفه
  ).أ(  تمثل صياغتان للمفروآة ومربع ومعين ووحدة تشبه اللوزة-اإلدراك البصري

االتجاهات 
  والمحاور

ر           ة ودوائ اوية القطر    تقاطع وتراآب ثالث شبكيات مختلف ى . متس بكية    األول ة   ش مربع
شبكية  ذات أبعاد آبيرة، الثانية شبكية معينة الشكل دقيقة األبعاد، الثالثة            ةعمودية بسيط 

ة   اد مختلف ة ذات أبع اور.معين بكيات  المح ة للش اعد  المختلف ي  تس وط  ف ع الخط توزي
   ).ج( ملتصمي داخل اصروتحديد مستويات العن

النظم 
  التكرارية

ة    دة المفروآ اطع لوح ب والمتق رار المتراآ ا التك ة قوامه فوفة متوالي ي مص ل  ف آ
ة      تجاهاال ل     (ات األفقية والعمودية والمائل ا تراآب    )الهندسي حسب التحلي  نالحظ أحيان
  .التكرار المتدابر والمتقابل لمراآز المفروآة. مفروآات) ٥(مفروآات وأحيانا ) ٤(

ائرة و     وفق أسلوب الحفر    األلوان ون و   الظالل الناتجة عن المساحات الغ ارزة عن ل ة  الب طبيع
  .خامة الحجر

  .لمساحاتبين نسب او. )البارزة(ة والفاتح) الغائرة(تجاور المساحات الداآنة  بتحققي  التباين
اإليقاع 
  والحرآة

  

ي    ة ف اع والحرآ د اإليق ة ب يتول ة  اختالفالمفروآ ات حرآ ا اتجاه ل . محاوره وتفاع
رار    المفروآاتمن  مجموعة   وع   يحقق   وفق نظم التك ة     في    تن رارات المختلف اه التك  اتج

  .عا خطياإيقاحقق  تباين المساحات البارزة والغائرةو. وفي النسب والمالمس
  تماثل وتماس

  واالتزان
ا من                . تماثل تام وتماس آلي    ا عنه ا ينش التماثل التام والتناسب بين نسب المساحات وم

  .ترابط حقق اتزان ووحدة في التصميم
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  )٥١٠شكل (

          

          
  

   العناصر الزخرفية للعمل الفني-أ

    
  ني التحليل الهندسي للعمل الف-ج   تطابق التحليل الهندسي مع العمل الفني-ب

  التحليل الفني للعمل
العناصر 
  ).أ(أزهاروراق ووأفروع وبراعم وزهرة القرنفل والالله والروزيت   الزخرفية

االتجاهات 
  والمحاور

ميم  ة        التص واس المتراآب دوائر واألق ي منصف وال ور راس ى مح وم عل ري يق دائ
   .)ج( تحديد مستويات العناصر هايتم وفق وأقطار مختلفة ذات أبعاد والمتقاطعة

النظم 
  التكرارية

ردات  ل يشغل معظم مف ى التماث ائم عل داخال  ق ا ومت دبرا ومتقاطع يا مت رار عكس تك
   .التكوين

  .واألسود  واألبيض الفاتحواألخضر) النيلي( الداآنواألزرقالداآن  األحمر  األلوان
   .ن األلوان المتكاملةالتباين بيو القيم اللونية المختلفة الفاتحة والداآنة يتحقق بتجاور  التباين

اإليقاع 
  والحرآة

روع والعناصر    اتتجاها ى (  الف ري       إل ين واليسار ودائ ى  اليم الناتجة  ) وأسفل  وألعل
ادل       ( المختلفة    التكرارات عن ري وعكسي ومتب ة        )بسيط ودائ وع من الحرآ .  حقق ن
ة و وع الحرآ م و تن اءنظ ة اإلنش دابر  ( المختلف داخل وت اطع وت ل ) تق وع وتفاع  وتن

و ةالخط ة والدائري احات والمالمس  ط المنحني اين المس وع وتب وان، وتن ق واألل ، حق
   .إيقاع خطي ولوني في التصميم

 والتماثل التماس
  واالتزان

اس  ي تم اموجزئ به ت ل ش احات  تماث ين نسب الخطوط والعناصر والمس  وتناسب ب
  .يماللونية، والتوافق والتكامل والتباين اللوني حقق الوحدة واالتزان للتصم



٢٨١ 

  )١٥١شكل  (-سادسالعمل الفني ال -٦
 عثماني العصر ال- م١٧ ق-القاهرة، "األمير"تربيعات خزفية تزين جدران بيت  •
 )D'avennes, VOL.2, 1877, P125: عن( •

  وصف العمل
روع                ة بمجموعة من الزهور والف ة ووحدات مجردة       واألوراقآنار من بالطات خزفية مزخرف  النباتي

  .ة زاهيألوانذات 
  

  
  
  
  
  
  

  
  )٥١١شكل (

        

         
   العناصر الزخرفية للعمل الفني-أ

    
   التحليل الهندسي للعمل الفني-ج   تطابق التحليل الهندسي مع العمل الفني-ب

  التحليل الفني للعمل
العناصر 
  ).أ(النقط و"تشي "السحبوحدة و روزيت وزهر الرمان و والفروعواألوراقلبراعم ا  الزخرفية

االتجاهات 
  والمحاور

اوية       دوائر واألشكال       شبكة عمودية بسيطة ذات أبعاد متس ا مجموعة من ال اطع فيه تتق
   ).ج (البيضاوية وفق تكوين يتكرر على طول الشريط

النظم 
  التكرارية

فل        ى وأس ة ألعل روع المتماوج ع الف ان م ر الرم ين زه ي ب ادل والعكس رار المتب التك
  ."تشي"والروزيت مع وحدة 

ن     األلوان ة م وق خلفي ادي ف يض الرم اتح واألب اتح واألخضر الف يج واألزرق الف ر والب األحم
   .األزرق الداآن المائل للرمادي واألسود في تحديد الزخارف

اور   التباين ق بتج ة الفاتحةيتحق ة  المساحات اللوني ى جانب والداآن ي إل اين ف م التب وع وحج ن
   .العناصر والدائرية ونسب الخطوط المنحنية

اإليقاع 
  والحرآة

وع   و اتجاهات الحرآة    . وأسفل التكرار ألعلى تظهر الحرآة من خالل اتجاه       رار  التن تك
   . في التصميمة ولونية خطياتحقق إيقاع وتباين الخطوط والمساحات والمالمس

لتماثل االتماس
  واالتزان

ي في      و  شبه آلي  تماس وين و العناصر تماثل جزئ التو   . التك د لنسب     وتناسب ب زيع الجي
  .المساحات وللمجموعات اللونية المتباينة حقق اتزان ووحدة
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  )٣١٥شكل  (-سابعلالعمل الفني ا -٧ 
 عثماني العصر ال- م١٨ ق-القاهرة، "شيخون"تربيعات خزفية تزين جدران جامع  •
 )D'avennes, VOL.2, 1877, P129: عن( •

  وصف العمل
  .ة بوحدات نباتية مجردة ذات الوان زاهيةمزخرف خزفية" تربيعات"آنار مكون من بالطات 

  

  
  

داف،             ووعليه،   ة من فروض وأه ا عرضته الباحث ة من           وفي ضوء    وفق م ه الباحث ا توصلت إلي  م
ة والحضارة    استنتاجات في الفصول السابقة     من خالل دراسة وتحليل آل من الحضارة المصرية القديم

ة من تصنيفات               وأبعادها بمختلف مقوماتها    اإلسالمية ه الباحث  الفكرية والفلسفية والتشكيلية، وما قامت ب

  
  )٥١٣شكل (

            

          
  

   العناصر الزخرفية للعمل الفني-أ

    
   التحليل الهندسي للعمل الفني-ج   تطابق التحليل الهندسي مع العمل الفني-ب

  التحليل الفني للعمل
العناصر 
  الزخرفية

ة   دات نباتي ردةوح ى  مج ة عل ة قائم دات مرآب ة وح ية آأ نباتي ة س كالمختلف  األش
  ).أ(  نباتية وبراعم وفروعوأوراق واألحجام

االتجاهات 
  والمحاور

اوية  ر متس اد غي ة ذات أبع بكة عمودي رر ش ة يتك دوائر المتقاطع ن ال ة م ومجموع
   .تحديد مستويات العناصرها يتم وفق). ج (على طول الشريط الزخرفي

ي   ريةالنظم التكرا ى طول الشريط الزخرف رآبتين عل دتين م ين وح ادل ب رار المتب دة . التك ل وح آ
  . تحكم مفرداتها  آالتراآب والتماثل والتقاطعوإنشائية نظم تكرارية قوامها

   .األحمر واألبيض واألزرق المائل للرمادي والبيج واألسود في تحديد الزخارف  األلوان
  . حقق تباينا المتجاورة بين الساخن والبارد مساحاتلختالف القيم اللونية لا  التباين

اإليقاع 
  والحرآة

وع   تظهر الحرآة    رار   بتن اه التك وع في   و. اتج ة ونظم ال       التن رار اتجاهات الحرآ  تك
وان    اين األل ة العناصر، وتب ة وحرآ ة والدائري ة الخطوط المنحني اء وحرآ واإلنش

   .يم في التصم ولوني إيقاع خطيوالخطوط والمساحات، حقق
 التماس والتماثل

  واالتزان
ي  يوتماس آل ل جزئ ين نسب المساحات .تماث اء والتناسب ب ل ونظم اإلنش  التماث

  .واأللوان والتماس حقق اتزان ووحدة داخل التكوين
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ل واستخالص       وإدراكمختلفة واستنباط   ين الحضارتين، وتحلي يم المشترآة ب  للصياغات الزخرفية والق
ه          . صر الزخرفية والنظم البنائية والقيم الجمالية لكال الحضارتين        مجموعة العنا  وم علي ا تق وفي ضوء م

راث الحضارات                           تلهام من ت ى ضرورة االس د عل ادئ تؤآ ات ومب ة من نظري فلسفة اتجاه ما بعد الحداث
رز     ين الط ة ب افي والمزاوج وع الثق ول التن ابقة وقب اطالس ةواألنم ة المختلف وم الباح الفني وف تق ة ، س ث

ون                        ين بعض زخارف فن ى الجمع ب ة عل رة القائم ة المبتك باستحداث مجموعة من التصميمات الزخرفي
وم  اإلسالميةالحضارة المصرية القديمة والحضارة       وذلك ضمن مجموعة من المداخل التجريبية التي يق

  .عليها المنهج التطبيقي للبحث
ات ال        العمل الفني    أنوحيث   نظم          يقوم على مجموعة من العالق رة وال ة والصياغات المبتك ة واللوني خطي

ة،     ة من التطرق              البنائية والعالقات والقيم الجمالي ى الباحث ا عل ان لزام ى  آ  مجال التصميم والتصميم       إل
ة      وأسس آل منهما وما يرتبط بالتصميم من عناصر           مفهوم  دراسة  الزخرفي و  ائية  ونظم تكراري ، وإنش
ه   مد تناول مفهوم التجريب و     إلى باإلضافة ه وأهميت ة      اخل ه بالمجال الفني         في العملي ة وعالقت واالبتكاري

نهم في مجال التصميم          وجي ودور آل م ا سوف تستعرضه     . والتفكير العلمي والتطور التكنول ذا م وه
   .الباحثة في الفصل القادم



  
  
  
  
  
  
   الخامسالباب

  
  العملية التصميمية والتجربة العملية

  
  العملية التصميمية والتجريب:الفصل األول

  
  التصميم -
  التصميم الزخرفي   -
    عملية التصميم-
    مراحل التصميم-
    رآائز التصميم-
    اإلدراك البصري-
    عملية التصميم والعملية اإلبداعية ونظرية التفكير-
    التجريب واإلبداع في العمل الفني-
    التطور العلمي والتكنولوجي ودوره في العملية التصميمية-
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 العملية التصميمية والتجريب: أوال •
  Design التصميم •

وتفاعلها مع بعضها ينتج عن تجمعها التي جزئيات ال على مجموعة منلعمل الفني ايقوم 
، وبالتالي يعرف التكوين بأنه وحدة متكاملة لمجموعة "Composition"التكوين ب البعض ما يعرف

.  الرآائز لتحقيق جمال التكوينأهمم التكوين هو من  واالهتمام بتصميالعناصر المكونة للعمل الفني،
فضل، (". التخطيط لتنظيم العناصر المكونة للكل في شكل موحد"بأنه  "Design"ف التصميم ويعّر
 بطريقة مرضية من الناحية وإنشائهفالتصميم هو العملية الكاملة لتخطيط العمل الفني . ١٣٥، ١٣٤)٢٠٠٠

.  النفعية والجماليةاإلنسان نفس المتلقي، مما يشبع حاجات إلى السرور الوظيفية وفي نفس الوقت تجلب
. ٩، ٨)١٩٨٤عبدالحليم ورشدان، (. وتعتمد عملية التصميم على ثقافة الفنان ومهاراته وقدراته التخيلية

 الحاجات التي أو العقل والخبرات في المؤثرات إعمال األولوالتصميم عملية ذات شقين، الشق 
، متأثرا في ذلك بالبيئة المحيطة به، أما إنتاجه تصور ذهني للعمل المراد إليجاد اإلنسانا يستجيب له

 واألسس وعن توظيف العناصر األول المادية الناتجة عن الشق األشكالالشق الثاني فيشتمل على 
   ٢٤٣)١٩٨٥أحمد، (. اإلنسانيةالفنية المتبعة لمقابلة الحاجات 

 الحداثة استخدام فنانو، بينما يفضل األآاديميون يستخدمه لتكوين مصطلح اأنوترى بعض الكتب 
 الكتاب بين من يعتبر التصميم اآبر من التكوين آراءوقد انقسمت  ٥٧)١٩٧٤رياض، (. مصطلح التصميم

 أن أبعد من مجرد ترتيب العناصر، وبين من يعتبر إلىوبالتالي فالتصميم يشمل التكوين ويمتد 
 على عناصر تشكيلية مشترآة العتمادهاومتكاملين في العمل الفني التشكيلي ين  مترادفالتعبيرين

 وعلى الرغم من اتفاق الباحثة مع الرأي القائل بأن ٢٤٥)١٩٨٥أحمد، (. لتحقيق قيم تشكيلية في العمل الفني
 مختلفة وتخطيط مسبق ينتج عنها أبعاد من ناحية آونه عملية فكرية ذات التصميم يشمل التكوين

 المصطلحان أن انه عند تناول العمل الفني الزخرفي بالدراسة والتحليل فإن الباحثة ترى إال، تكوينال
   .   يشترآان في العناصر والقيم الفنيةأنهمامترادفان حيث 

. العملية الفنية وصياغة العمل الفنيوتنظيم علم التصميم هو احد فروع الفن التي تساهم في بناء و
ى الفكر والنظريات التي تساعد في بناء الفكر التصميمي، ولكنه يعتمد في صياغة ويستند التصميم عل

 والنظريات على التطبيق وذلك لبلورتها من خالل خامات تشكل الجانب المادي والمرئي األفكارهذه 
  ٤٦٧) ١٩٩٩الخولي، (. من عملية التصميم

  
. رافيكي والتصميم الصناعي التالي التصميم بوجه عام بنوعيه التصميم الجالجدولويبين 

   ٣)١٩٩٧السكري(
  

  التصميم الصناعي    التصميم الجرافيكي
      

 في اإلعالن
  اإلعالموسائل 

 إرشاديةنظم   تعليم
  وعالمات

التصميم الخاص   
  بالعمارة

التصميم ذو الطابع 
  الهندسي

التصميم ذو 
  الطابع الجمالي

              

  فيلم
  سينما
  تلفزيون
  فيديو

  فوتوغرافيا

  تابالك
  الجريدة
  المجلة

  مطبوعات

الرموز 
  والعالمات
التوجيه 
  اإلرشادي
  الملصق
  التغليف

  عناصر البناء  
  نظم البناء
  األثاث

  ديكور داخلي

  أجهزة منزلية
   للعملأجهزة

  وآالتماآينات 
   نقلأجهزة

الموضة 
  واألزياء
  المنسوجات
  الحلي
  الخزف
  الزجاج

  
  Decorative Design التصميم الزخرفي •

 المفردة إلى) Decoration(ويعود مصطلح الزخرفة . احد مجاالت التصميمتصميم الزخرفي يعد ال
ويدخل فن الزخرفة في شتى مظاهر حياتنا اليومية من . التي تعني التزيين والتحلية) Decus(الالتينية 
" Motif"، وتقوم عملية التصميم الزخرفي على المفردة التشكيلية وأزياء ونسيج وأدواتمباني 

   ٢٨-٢٥)١٩٩٦محمد، ( .اإلنشائيةوفق مجموعة من الشبكيات والنظم التكرارية والعالقات " الموتيفة"
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 وقد آان للتواصل الحضاري دور مهم في ية، وجماليةنفعذو أهداف تعد الزخرفة رمز حضاري و
 للحياة  القراءةأشكالوتاريخ الزخرفة هو احد .  الزخرفية وتطورها عبر العصوراألساليباستمرار 

 األعمالفالتعبيرات الزخرفية على . المادية والروحية لمسيرة المجموعات البشرية عبر العصور
والقطع الفنية ليست مجرد جمال بل تمثل جزء هام من الحياة والخبرات العملية وطرق المعيشة ونظم 

  ٣٢، ٣١)١٤١٣الدميني، (.التفكير والتقاليد ودرجات الرقي والمدنية التي عاشها فنانو العصور السابقة
وتعود نشأة الزخرفة إلى بداية الفن فالزخارف جزء من الفن ومسيرة نموه تبدأ من الرسوم داخل 
الكهوف ثم تطورت حتى بلغت أوجها في آل من الفن الفرعوني وفن بالد الرافدين حيث التكوينات 

  ١٠٦، ٢٥)٢٠٠٣الصقر، (. الزخرفية والمفردات تزين آافة الفنون الفرعية بمختلف أنواعها
.  التصميم ذو الطابع الجماليأوجزء من التصميم الزخرفي " اللوحة الزخرفية "أنويعتبر البعض 

تقوم على العالقة  العمل الفني ذو البعدين بأنها إطاروتعرف اللوحة الزخرفية آمصطلح فني في 
 أو من المسطح الموضوعة عليه الوثيقة بكل من وسيلة التنفيذ والحيز الذي تشغله، فقد تشغل جزءا

وفقا لما تتطلبه هذه العوامل مساحة السطح آله لذا يكون على المصمم أن يكيف أشكاله وتراآيبه 
   ١١)١٩٨٧السيد، (.  تحقيقهاإلىقيمة الفنية التي يسعى وال

خل بوضع خمسة مدابدراسة التصميم الزخرفي من خالل اللوحة الزخرفية وقام " عبدالكريم"وقد قام 
؛ ةعضوية الزمان والمكان؛ المضامين االيدولوجي: وتتمثل فيتحليلية لتعريف التصميم الزخرفي 

الصياغات التشكيلية؛ األسس البنائية؛ التقنيات، وتوصل إلى تعريف التصميم الزخرفي بأنه بناء آلي 
ل ديناميكية منظم له عضوية العالقات الزمانية والمكانية ويحقق المضامين األيديولوجية من خال

الصياغات التشكيلية للمفردات المختارة على أسس بنائية متناسبة ومنفذة بالتقنيات المتوافقة مع بنيتها 
 .الكلية بهدف تحقيق الدالالت التعبيرية التي تعكس ما بداخل التصميم الزخرفي من قيم جمالية

   ١٠٩)١٩٩٤عبدالكريم، (
  
  Design Process عملية التصميم •

 والتحليالت والحلول التجريبية المتنوعة القائمة على األنشطةملية التصميم على تفاعل عدد من تعتمد ع
على الناحية العملية وذلك بقيام المصمم بالتحليل والتحديد، عملية التصميم ال تنحصر و. التفكير المبتكر

هدف آشف  بميمتحديد مشكلة التصيتضمن ) سيكولوجي (ا ذهنيا نشاطآذلكمن المصمم بل تستلزم 
 آما أبعاد جديدة غير ظاهرة للمشكلة والموائمة بين الجانب الظاهر من المشكلة وبين الحل المطلوب

الخولي، ( . والذي يوضح عملية التصميم وفق تفاعل آل من الناحية النظرية والتطبيقية"٥٧"في جدول 
٤٦٩)١٩٩٩  

  

   المحتوى والنتاج–عملية التصميم  •
  :كرية وتطبيقية تتفاعل وفق بعدين التصميم آعملية فإن

  والمقصود به التصميم)  مدخالتهأوداخل العمل الفني (بعد المحتوى  -
 والمقصود به التطبيق)  مخرجاتهأوخارج العمل الفني (بعد النتاج  -
 ) المحتوى(داخل العمل الفني  

  ٤٧١)١٩٩٩الخولي، (: ويشمل اآلتي
 األساسية التصميم والعناصر  هي مقومات:(Design Elements)عناصر التصميم  -١

 الفنان ويراها المتذوق ويتطلع إليها المشاهد للعمل ويصوغهاالتي يدرسها المتعلم 
 .الفني

 المصمم باستخدام يصوغهاهي المفردات التي : (Design Motifs)  مفردات التصميم -٢
ة وتكون إما اقرب للمفردات الطبيعي. عمليات التبسيط والتلخيص والحذف واإلضافة

 .المرئية أو اقرب لألشكال الهندسية النقية
هي مفردات أآثر ترآيبا وتعقيدا وتتكون من عدة : (Design Forms)صيغ التصميم  -٣

مفردات وتصاغ باستخدام عمليات التكرار والتراآب والشفافية والتنوع والتباين 
 .والتكبير والتصغير
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 ) النتاج(خارج أو مخرجات العمل الفني  
 ٤٧٢، ٤٧١)١٩٩٩الخولي، (: ات اإلدراك والتفاعل والصياغة، وتتمثل في اآلتيوتتطلب عملي
 تتطلب إدراك العالقة بين العناصر :(Design Fundamentals)أسس التصميم   -١

 :والمفردات والصيغ، واستنباط حاالت يبحث عنها المشاهد مثل
  أخرى، ويحققها اإليقاعإلىحالة االنتقال من حالة  
 ، ويحققها االتزانحالة االستقرار 
 حالة االسترخاء، وتحققها الوحدة 
حالة االنتباه، ويحققها التأآيد عن طريق عمليات نقاط االرتكاز والتباين  

 . والعزل والوضع وعمليات النسبة والتناسب والخداع الفراغي والحرآي
ق  هي نتاج آل العالقات التشكيلية والجمالية لتحقي:(Design Values)قيم التصميم  -٢

 . حاجة لدى الفرد أو المجتمع
 هي النفعية والقيمة التي تحقق فائدة قابلة :(Design Advantages)استثمار التصميم  -٣

 . لالستثمار تعود على الفرد والمجتمع واإلنسانية
 تبيان العملية التصميمية بما تتضمنه من بعدي المحتوى والنتاج آما في إلى" الخولي"وقد خلص 

  ٤٧٢)١٩٩٩لخولي، ا(.  "٥٨جدول "
  

  :مراحل التصميم •
وفيه يجيب .  الفكر هو أول مراحل التصميم آموجه ودافع لعملية التصميم:مرحلة التفكير •

لماذا اصمم، ماذا اصمم، آيف اصمم، ما هي الخامات التي سوف (المصمم على تساؤالته 
 التصميم من استخدمها، ما هو القصور الذي أعالجه، ما هي الحاجة التي ارغب في تطويع

 ). اجلها
 هي المؤشر على بدء المصمم في مالحظة العناصر التي ستستخدم في التصميم :مرحلة الرؤية •

 .والبدايات األولى للتصميم وتكوين المفردات وبناء الصيغ الالزمة لعملية التصميم
ات الربط  وفيها يتم استشعار العالقات بين المفردات والصيغ وهي نتيجة لعملي:مرحلة اإلدراك •

 .بين العناصر والمفردات والصيغ
 بين المفردات والعناصر وفقا لما بينها من عالقات الموائمة هي مرحلة :مرحلة الصياغة •

 .تشكيلية جمالية وتطويع تلك المفردات وفقا للنتائج والمعطيات
مرحلة  إلى تأتي نتيجة الختيار أحد الحلول المتعددة وهو ما يتطلب العودة :مرحلة اإلبداع •

 .التفكير مرة أخرى الختيار احد الحلول
وآما نرى فان عملية التصميم تبدأ وتنتهي  بالتفكير مرورا بالرؤية واإلدراك ثم التفاعل بين الرؤية 

  ٤٧٥، ٤٧٤)١٩٩٩الخولي، (. مراحل عملية التصميم" ٥٩ جدول"ويلخص . واإلدراك ثم مرحلة الصياغة
 
 
  رآائز التصميم •

عملية عليها تعتمد  الرآائز التي أهم تصنيف إلىمن الباحثين والدارسين وقد أجمع مجموعة 
  :آما يليالتصميم للقيام بدورها في بناء العمل الفني 

  عناصر التصميم .١
 م التصميمنظ .٢
 قيم التصميم .٣

  :رآيزة من هذه الرآائز لكل دراسة موجزةوفيما يلي 
ة في البناء التشكيلي للتصميم، آما  تؤدي هذه العناصر دور المفردات الشكلي:عناصر التصميم )١

تؤدي دورا جماليا ناتجا عن وضع هذه العناصر على أرضية التصميم وعالقاتها ببعضها 
  ١٢)٢٠٠٣، الصقر( .البعض ضمن القيم الفنية المتعارف عليها
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ويكمن . عناصر التصميم ولها تأثير آبير في العمل الفنيوأبسط هي أول  :Point النقطة  .أ 
تعبيرها عن الحرآة المستمرة داخل العمل الفني من خالل تعدد النقاط واختالف تأثيرها في 

وهي تعبير عن المطلق  ١٣٥)٢٠٠٠فضل، (. "٥١٧شكل "  في العمل الفنيوألوانها أحجامها
وملتقى لتجمع األشكال والخطوط ومنها تتولد مجموعات ال نهائية من النقاط والخطوط التي 

وجود  أن آما ٤٨٨)١٩٩٩حسين، (. بدء التي تمثل نقطة مرآزية للخطوطتتالحم لتعود إلى نقطة ال
 حرآية أحاسيس ميل ال شعوري للوصل بينها مما يثير إلىالنقط في العمل الفني يدفع الرائي 

 .٥٩)١٩٧٤رياض، (. عن العمل الفني لدى المتلقي
 أشكالوتتعدد . ط عدد غير محدد من النقاأو يعرف الخط على انه نقطة متحرآة، :Line الخط  .ب 

أو متقاطعة  كسرةن مأو متموجة أو ورأسية ومائلة، آما قد تكون مستقيمة أفقيةالخطوط من 
 معبأة بطاقة أنها في أشكالهاوتشترك الخطوط على اختالف  ١٣٥)٢٠٠٠فضل، (. "٥١٨شكل "

اتجاهه،  تخيل الخط ممتدا في إلى العمل الفني يميل إلىفالناظر . حرآية آامنة في اتجاه الخط
 آوحدة متصلة مما يؤدي المتفاعلة مع بعضها مجموعة الخطوط إلىمما يساعده على النظر 

. وحدة الشكل الجمع بين الوحدات المتفرقة التي يشملها العمل الفني ويساعد على تحقيق إلى
    ٦١)١٩٧٤رياض، (

إما أن تكّون فالخطوط .  تنتج األشكال عن استخدام الخطوط في العمل الفني:Formالشكل   .ج 
آما .  أو أشكاال غير منتظمة"٥١٩شكل  "...)المربع، المثلث، الدائرة،(أشكاال هندسية منتظمة 
والمفردات التشكيلية " ب٥٢٠شكل  "حيوانيةوال" أ٥٢٠شكل  "باتيةالنأن المفردات العضوية 

، الخولي(. الخاصة هي من ضمن األشكال الناتجة عن استخدام الخطوط في العمل الفني
 وتنقسم األشكال في العمل الفني إلى أشكال ايجابية وهي التي تعبر عن مقاصد ٤٧٢)١٩٩٩

 ١٣٥)٢٠٠٠فضل، (. الفنان وأشكال سلبية مثل أرضية العمل الفني وباقي أجزاءه
وتختلف المساحات في العمل الفني من . المساحة هي وحدة بناء العمل الفني :Area المساحة  .د 

 عوامل التكوين النهائي أهممن لذا فإن  ٨٦)١٩٧٤رياض، ( .وألوانهاها حيث عددها وحجمها وشكل
 الفنية هو ترتيب العالقة بين المساحات وبعضها والتآلف بين المساحات تهللتصميم وزيادة قيم

 توزيع المساحات أنوعلى الرغم من  ٩٩)١٩٩٠حمودة، (. "٥١٩شكل " والخطوط داخل التصميم
 مراعاة التوازن في توزيع المساحات أن إال الفنان، وأسلوبالفني يرتبط بكل من طبيعة العمل 

 إلى العمق الفراغي في العمل الفني، تؤدي جميعها وإثارةمع المحافظة على وحدة العمل الفني 
   ٨٧)١٩٧٤رياض، (. التآلف في التصميم

م وناع roughهو تعبير عن الخصائص السطحية للعمل الفني من خشن  :Texture الملمس  .ه 
smooth ويتم التعبير عن الملمس بالخط أو باللون أو بنوعية الخامات . أو غائر وبارز

آما أن لالنعكاسات الضوئية  ١٤٧، ١٤٦)٢٠٠٣، الصقر(. "٥٢١شكل  "المستخدمة في العمل الفني
خاصة المنفذ منها بأسلوب (وما تحدثه من ظل ونور تأثير هام على القيم الملمسية للسطوح 

، فهي تساعد على إبراز القيم الملمسية وتباينات الخطوط والمساحات )ارز والغائرالحفر الب
 .  على سطح العمل الفني
 ١٣٦)٢٠٠٠فضل، ( : نوعينإلىويمكن تصنيف المالمس 

ومتها وخشونتها عن ععلى نوهي التي يمكن التعرف  :Texture  actileTمالمس حسية 
   .طريق حسي آاللمس باليد

عن طريق اإلدراك ن التعرف عليها كوهي التي يم: re Textu isualVمالمس بصري 
عن استخدام تنوع ونباين الخطوط واألشكال والمساحات اللونية، آما وتنتج ، وتنتج البصري

من بلصق قطع " collage" في فن القص واللصق أو" impasto "األلوانطبقات سميكة من 
   .ا بالملمس الخشنة والناعمة لتعطي شعورواألقمشة األوراق

 انه عنصر فعال من إال الفراغ يمثل الكيان السالب في العمل الفني، أنرغم  :Spaceالفراغ   .و 
بما العمل الفني داخل االهتمام بحجم الفراغ فمن عوامل نجاح التصميم . مفردات العمل الفني

شكل  " توزيعها والمساحة الكلية للتصميموأسلوب المفردات المستخدمة أبعاديتوافق مع 
الفراغ ضمن العمل الفني الجيد ما بين المساحات المشغولة وتوزيع بال  عدم االهتمامأما. "٥٢٢
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 عدم ترك مساحات فارغة آان يجب ترآها، آالهما أوي معني ذسواء بترك فراغ آبير غير 
  ٩٢)١٩٧٤رياض، ( .يؤثر على جودة العمل الفني

 في األساسية من العناصر األشياء، آما انهيعتبر اللون صفة طبيعية من صفات  :Colorاللون   .ز 
فأي عنصر آخر من عناصر . التي ُتكسب العمل الفني قيما فنية وجمالية عالية التصميم

. آما أن مصدر جمال الكثير من العناصر مستمد من ألوانها،  يكون له لونأنالتصميم البد 
 جميع أنلعلمية تقوم على  حولنا لونا، فان النظرية اشيء نرى لكل أنناوعلى الرغم من 

عبدالحليم ورشدان، ( . الطيف المنعكس عن الجسمإشعاع ال لون لها وان ما نراه هو لون األجسام
٣٧)١٩٨٤. 

  
 :األلوان التالية لتمييز الخصائصعلى  األلوانمعظم طرق تحديد مواصفات عتمد تو
 العين باللون الناتج حساسإهو الصفة التي تسمي لون عن آخر بناء على  :Hue اللون) أصل(آنه  .١

، األخضر، األصفر، البرتقالي، األحمر (أطوالها الضوئية المنظورة باختالف األشعةعن موجات 
  ٧)١٩٩٠حمودة، ( Angstromوالتي تقاس بوحدة االنجسترم  ٢٤٩)١٩٧٤رياض، ( )البنفسجي، األزرق

ويمكن زيادة عتامة ). فاتح( استضاءته أو) غامق(ويقصد بها عتامة اللون   :Valueقيمة اللون  .٢
عبدالحليم (. إليه األبيض اللون بإضافة استضاءته، آما يمكن زيادة إليه األسوداللون بإضافة اللون 

 وال يؤدي. آما يمكن زيادة االستضاءة بإضافة الماء في حالة األلوان المائية  ٢٧)١٩٨٤ورشدان، 
    ٦)١٩٩٠حمودة، (. التغير في قيمة اللون الى تغير آنهه

وتعتمد  Chromaوتسمى آذلك الكروما  : Saturation نقاؤه وتشبعه أو Intensityشدة اللون  .٣
فكلما زادت الكمية ).  والرمادياألسود، األبيض( المحايدة باأللوانعلى مدى اختالط اللون 

. "٥٢٣شكل  " نقاؤهأو المحايدة، نقصت شدة اللون األلوان اللون من أي من هذه إلىالمضافة 
    ٦)١٩٩٠حمودة، (. ويؤدي التغير في شدة اللون إلى تغير آنهه   ٢٥٤)١٩٧٤رياض، (

  
  ١٣٧، ١٣٦)٢٠٠٠فضل، ( : التاليةاألقسام إلى" أ٥٢٤شكل " آما في األلوانوفق دائرة  األلوانوتقسم 

، وتتكون منها آل "ب٥٢٤شكل  "واألزرق واألصفر األحمر وهي :األولية أو األساسية األلوان .١
 .األخرى واناألل

فمثال ينتج البرتقالي عن . "ج٥٢٤شكل  "األولية األلوان وتتكون بخلط لونين من : الثانويةاأللوان .٢
 .واألصفر األحمرخلط 

شكل  " واقرب لون ثانوي منهأولي بين آل لون األلوان دائرة هي التي توجد في : الثالثيةاأللوان .٣
 . البرتقالياألحمر، مثل "د٥٢٤

  .واألسود األبيض والرماديات الناتجة عن خلط األسود، وهي األبيض :ةاأللوان الحيادي .٤
  

  ٣٣-٣١) ١٩٨٤عبدالحليم ورشدان، ( :آما تقسم األلوان من حيث قيمتها الجمالية إلى األقسام التالية
 تذآر ألنها الدافئة هي األحمر واألصفر والبرتقالي وسميت آذلك األلوان :األلوان الدافئة والباردة .١

 ألوانا البنفسجية فتسمى واأللوان القريبة منه واأللوان األزرق اللون أما وهي مصدر الدفء، بالنار
، واألرجوانية الخضراء األلوانأما .  تتفق مع لون الماء والسماء وهما مصدر البرودةألنهاباردة 
 تظهر اآبر افإنه، "active "صفة االنتشار الضوئيلها  الدافئة األلوانوألن  . معتدلةألوان فإنها

شكل  ""passive "الن لها صفة التقلص الباردة اقل مساحة األلوانمن مساحتها، بينما تظهر 
  ."أ٥٢٥

 ويكون اللون الثانوي أوليين الثانوية الناتجة عن مزج أي لونيين األلوان وهي :األلوان المتكاملة .٢
ن مزج اللونين األزرق واألصفر، فمثال اللون األخضر الناتج ع.  مكمال للون األساسي الثالثالناتج

  ."ب٥٢٥شكل  "هو لون مقابل ومكمل للون األحمر
شكل  " التي تتصف بالوحدة واالرتباط على الرغم مما بينها من اختالفاأللوانهي  :المتوافقةاأللوان 
 ٣٣-٣١) ١٩٨٤عبدالحليم ورشدان، ( : وتصنف آما يلي."ج٥٢٥

أو تلك . أو األسود األبيض بإضافةف عن بعضها في القيمة األلوان المرتبطة بكنه لون واحد وتختل  )أ 
 . الضارب لالصفرارواألحمر البرتقالي األحمر مثل األلوانالمتقاربة في دائرة 
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 .لألبيض الفاتحة المجاورة األلوانمجموعة  )ب 
 .لألسود الساخنة المجاورة األلوانمجموعة   )ج 
 . المتكاملةلوانلأل واألسود األبيض بإضافة المتكاملة، األلوانترآيبة   )د 
 الباردة والدافئة آما تتبادل المناطق المعتمة األلوان وتتم بتبادل : الباردة والدافئةاأللوانترآيبة   )ه 

 .واإليقاع  بالوحدة واالتزانإحساساوالمضيئة لتخلق 
 مثل األلوان مساحات متساوية في دائرة بينها يفصل ألوان تتكون من ثالثة : الثالثةاأللوانترآيبة   )و 

 .واألخضرلبنفسجي مع البرتقالي ا
 المستخدمة في العمل الفني مما األلوان آل إلى لون معين بإضافةوذلك :  المنتسبةاأللوانترآيبة   )ز 

 .األلوان بين هذهيوجد صلة 
 . المتكاملة متساوية في الشدة والقيمةاأللوانتتكون من ترآيبة من :  المتالئمةاأللوانترآيبة   )ح 
وذلك بجعل لون سائد في التصميم ومعه لون آخر تابع، ثم يضاف لون ثالث : ترآيبة اللون السائد  )ط 

 . لتحقيق االتزان من ناحية الغوامق والفواتحاأللوانمع تغيير قيم . لتأآيد النواحي الهامة
  
 : التصميمنظم )٢

 توصف به العالقات التي تنشأ بين مجموعة من أن الترتيب الذي يمكن أوالنظم هي النسق 
الكيان المتكامل الذي يتكون من أجزاء وعناصر متداخلة تقوم  هوفالنظـام  أما ١٣)١٩٩٨دهب، (. العناصر

تكون محصلتها النهائية بمثابة الناتج الذي يحققه  وظائف وأنشطة أداءبينها عالقات تبادلية من أجل 
و المعقد الذي يضم آما يعرف النظام على انه الكيان الكلي المنظم أ ١١)١٩٨٥عبدالكريم، (. الكيان آله

 الذي ينتظم به عدد األسلوبنظام هو لوبالتالي، فا. تجميعا ألشياء أو أجزاء تتكون من وحدة متكاملة
شوقي، (. من العناصر والمفردات في عالقات تخدم بعضها البعض بحيث تبدو في وحدة آلية تمثل النظام

  :لنظم وهيويعتمد التصميم في العمل الفني على مجموعة من ا ٢٠٦)٢٠٠١
  

 النظم البنائية  )أ 
 الهندسية وقوانين النسب المختلفة والتي تحكم وهي التي تتحقق من خالل مجموعة من القوانين

مربعة، مثلثة، مسدسة، (والشبكيات المختلفة )  ومائلةوأفقيةعمودية (تفاعل الخطوط والمحاور 
 .م عملية التصميأساسوتعتبر النظم البنائية . وفق تنظيم خاص) حرة

 تكراريةالنظم ال  )ب 
.  يمثل ترديدا لفكرة بنظم متنوعة وليس على وتيرة واحدة بشكل آلياإليقاعالتكرار نوع من 

 إليهآذلك يعرف التكرار بأنه استخدام نفس العنصر بأعداد آبيرة حسب الحاجة . ٥٦)١٩٩٠البسيوني، (
. لمتكررة في التصميم الواحد الخصائص البنائية للوحدات اأو النسب أودون تغيير القيم اللونية 

ويستفاد من التكرار في تحقيق وفرة العناصر، وآذلك تأآيد مظاهر االمتداد والحرآة التقديرية على 
 ١٠٤)٢٠٠٣، يسري(.  المتكررة والفراغ المسطحاألشكالسطح التصميم وصنع عالقات متغيرة بين 

 منتظمة ومتساوية مع وأبعادات  التكرار تتجاور الوحدات وتتعاقب على مسافأنواعفي جميع و
  ٧٢)١٩٩٠حمودة، ( : التكرارأنواعومن . أوضاعهااختالف 

شكل " و"٥٢٦شكل " آما في تتجاور فيه العناصر في وضع واحد ثابت ومتواتر :التكرار البسيط •
 ٧٢)١٩٩٠حمودة، ( ."أ أسفل٥٢٠

 والى يمين وأعلى أسفل إلى مغايرة أوضاع تتجاور فيه عناصر التصميم في :التكرار العكسي •
 ٧٢)١٩٩٠حمودة، ( ."٥٢٧شكل  " تضادأووشمال في تقابل 

 أو اللون أومختلفة من حيث الشكل  أآثر أو عنصرين تجاور وتعاقبيتم فيه  :التكرار المتبادل •
) المتوالية( والممتدة واألفقية في التكرارات الرأسية أساسآما يعتبر التبادل  ."٥٢٨شكل  "المساحة
 ٧٢)١٩٩٠حمودة، ( .والدائرية

 في األخرىخل الوحدات  راسيا داأو أفقياوفيه تتساقط صفوف تكرارت الوحدة  :التكرار المتساقط •
 تساقطت صفوف الوحدات بمقدار نصف الحيز الذي إذاويسمى التساقط آليا . "٥٢٩شكل  "التصميم

حمودة، (.  الثلثأو  آالربعاقل بمقدار آان تساقطها إذاا يسمى تساقط جزئي متشغله الوحدة بين
٧٤)١٩٩٠ 
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يقوم على التكرار المنتظم لوحدة واحدة ينشأ عن تجاورها وتعاقبها فراغ يماثل  :التكرار المتوالد •
. آما يمكن تشكيل التوالد باستخدام وحدتين. "٥٣٠شكل "تماما شكل الوحدة المستخدمة في التكرار

 ٧٤)١٩٩٠حمودة، (
ماط النظام تبدو فيه العناصر التشكيلية وآأنها صادرة عن هو نمط محدد من أن :التكرار الشعاعي •

 أنواعهاعلى تكرار مجموعة من العناصر على اختالف التكرار الشعاعي يقوم و. نقطة مرآزية
شكل " منظمة أي محسوبة الفترات الزمنية إشعاعيةبحيث تنطلق تلك العناصر من المرآز بطريقة 

 ١٣)١٩٩٨دهب، (. "٥٣١
  

  ٨٤، ٨٠)١٩٩٠حمودة، ( :وهيأو اتجاهاته  أوضاعه التكرار، تتعدد آذلك اعأنووآما تتعدد 
 . اليمين والشمالإلىويتم فيه تجاور الوحدات وتكرارها عرضيا  :األفقيالتكرار ذو الوضع  −
 .واألسفل األعلى إلى ويتم فيه تجاور الوحدات وتكرارها طوليا :سيأالرالتكرار ذو الوضع  −
وفيها تتجاور الوحدات في اتجاه مائل بزاوية مع بقاء الوحدات في  :المائلالتكرار ذو الوضع  −

 ."٥٣٢شكل  "األساسيوضعها 
  . تتجاور الوحدات في هذا الوضع بالتكرار حول مرآز دائرة :الدائريالتكرار ذو الوضع  −
  

  اإلنشائيةنظم ال  )ج 
 العالقات الشكلية بين كامإلحظيمية التي يستعين بها المصمم ن التاألساليب هي مجموعة اإلنشائيةالنظم 

  ٢١٨)١٩٩٩إسماعيل، (: ومن هذه النظم. العناصر على مسطح التصميم
والتماثل .  تمام االنطباقاآلخر ويكون بانطباق احد نصفي عناصر التصميم على نصفه :التماثل •

حول   مضادأوفي اتجاه متقابل  زخرفي عنصر أوبتطابق تكوين ويكون نوعان، تماثل آلي 
يكمل أو تكوين عنصر بتطابق ويكون وتماثل جزئي ، "أ٥٣٣شكل " ورأسي معا فقيأمحورين 

حمودة، (. "ب٥٣٣شكل  "حول محور واحد رأسي أو أفقي في اتجاه متقابل اآلخرنصفه النصف 
٦٢)١٩٩٠ 

 أمامه أو اآلخر هو احد حاالت االرتباط بين عنصرين يبدو فيها احد العنصرين فوق :التراآب •
  جديدة في التصميمأشكالآما ينتج عن استخدام التراآب  ١٠٢)٢٠٠٣يسري، (. منهبحيث يغطي جزء 

 ٥٥)١٩٨٥عبدالكريم، (. "٥٣٤شكل "
.  الخيوط المجدولةأو تأخذ العناصر مسارات تشبه مسارات ضفائر الشعر أنهو  :التضافر •

كما وجعله ويعني ضفر الشعر وغيره ضفرا أي نسج بعضه على بعض نسجا مح ٥٧)١٩٨٥عبدالكريم، (
وفي التضافر تتبادل العناصر المتضافرة الظهور  ١٠٣)٢٠٠٣يسري، (. أآثر أوضفائر بثالث طاقات 

 ٥٧)١٩٨٥عبدالكريم، ( : منهاأشكالفي التصميم بعدة  التضافر يستخدمو. واالختفاء
 ".٥٣٥شكل "عناصر المتضافرة مفتوحة النهايات تكون فيه ال: تضافر مفتوح -١
 ."٥٣٦شكل  " مغلقة ومنتهيةأشكالعلى هيئة فيه العناصر المتضافرة تكون : تضافر مغلق -٢
 .تصميم يجمع بين مل من التضافر المفتوح والمغلق -٣
 ويرتبط بفكرة أآثر أو من عوامل تحقيق التنوع في العالقة بين عنصرين :التصغير والتكبير •

وازدياد في سعة لتقديري  قويا بوجود العمق اإحساساويعطي استخدام التصغير والتكبير . التناسب
شكل "و" أ٥٣٧شكل  " الخلف وبالعكسإلى قوي بانتقال الحرآة التقديرية من إحساسالفراغ ويتبعه 

  ١١٢)٢٠٠٠ ،الديب(. "٥٣٦
  

شكل " والشفافية واإلضافةالحذف التقاطع والتجاور والتماس والتقابل والتدابر والتداخل و نظم أنآما 
إسماعيل، (.  التي تستخدم في التصميماإلنشائيةهي من النظم " ج٥٣٧كل ش"والتوافقات اللونية  "ب٥٣٧
٢١٨)١٩٩٩   

  
 : التصميمقيم )٣

نظم وضع العناصر عل مسطح ـللتصميم، والتي تأو التشكيلية الجمالية  ألسساوتسمى آذلك 
ناصر محصلة استخدام العفالقيم الفنية هي . التصميم وعالقاتها المتبادلة مع ما يجاورها من عناصر
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التشكيلية وصياغتها وترتيبها وتوزيعها تبعا ألسس متفق عليها، وتتأثر القيم الفنية بمهارات الفنان 
  ٢٤٧)١٩٨٥أحمد، (. التقنية وخبراته المعرفية وأحاسيسه الذاتية

 :Unity الوحدة  )أ 
 منها عنصرالتصميم وعالقة آل عناصر تتم الوحدة في العمل من خالل تحقيق عالقة ترابط بين 

 بالصلة المستمرة بين هذه العناصر، آما يجب خلق توافق عناصر إحساسفيجب خلق . كلبالتصميم آ
عبدالحليم (. التصميم مع التصميم آكل من حيث المساحة التي تشغلها واتساقها مع الشكل العام للتصميم

  الحجمأو الموضوع أو تبنى على اللون أن وعالقة الترابط بين العناصر يمكن ٧٧، ٧٤)١٩٨٤ورشدان، 
 من التنويع في العمل ال تمنع مراعاة الوحدة أنمع مالحظة .  الموضوعأو وحدة الفكرة إلى باإلضافة

 بالملل دون المساس بوحدة العمل اإلحساسالفني من حيث الشكل والمساحة والملمس واللون بما يبعد 
  ١٧٤، ١٧٣)٢٠٠٣، الصقر(. "٥٣٨شكل  " الفني

  
 :eBalanc االتزان  )ب 

 المختلفة ُآًال واألجزاء العمل الفني بحيث تتفاعل العناصر أجزاءيمثل االتزان تنظيم للعالقة بين 
آما انه عادة ما يعتمد على تطابق . "٥٣٩شكل  "حسب موضعها الصحيح الخاص الذي يحقق التوازن

كلي قائم على االتزان المحوري الف.  عدة محاورأو في التكوين الزخرفي حول محور أآثر أو جزأين
يسري، (. قائم على محور راسي أو أفقيفيكون االتزان المحوري الجزئي أما محاور راسية وأفقية معا، 

 ال تماثليواتزان ) symmetrical balance( نوعان، اتزان تماثلي واالتزان ١٠١ ،١٠٠)٢٠٠٣
)asymmetrical balance .(األلوانر اث تكرففي االتزان التماثلي يتشابه نصفا الصورة من حي 

 االتزان أما.  الجادةالوقورة انه مناسب للمواضيع إال هذا النوع قد يشعر بالملل أن، ورغم واألشكال
ومن .  في وزنها البصري- رغم اختالفها – فهو الذي يتحقق عندما تتساوى العناصر الال تماثلي

  ١٤٢-١٤٠)٢٠٠٠فضل، ( :الال تماثلياالتزان بها يتحقق الطرق التي 
 األلوان المحايدة في مقابل مساحة صغيرة من األلوان، باستخدام مساحة آبيرة من األلوانباستخدام  

 .الفاتحة
 .بالقيمة، باستخدام الفواتح والغوامق 
 . الهندسية البسيطةاألشكالمع  معقدة التكوين أشكال، وذلك باستخدام األشكالباستخدام  
الملمس الخشن تحقق اتزان مع مساحة اآبر ذات  ذات األصغرباستخدام المالمس، فالمساحة  

 .ملمس ناعم
 
 :Rhythm اإليقاع  )ج 

وقد عرف .  بداية في الموسيقى، ثم استعيرت لتستخدم في مجال الفنوناإليقاعاستخدمت آلمة 
".  متساويةأزمنةما انتظم من حرآات متساوية في " في الموسوعة العربية الميسرة على انه اإليقاع

في تكرار  متساوية في مسافات متساوية أشكال في التصميم هو ما انتظم من اإليقاعوبالتالي فان 
نظم التكرار لعناصر التصميم آالخط التنوع وتواصل حرآي ناتج عن تعبير عن  هو فاإليقاع. منتظم

قيم  من خالل بعض الأيضا آقيمة جمالية يتحقق اإليقاع أنآما  ٤٣، ٤٢)١٩٨٥عبدالكريم، (. واللون والملمس
من خالل التكرار والتدرج والتنوع آذلك و ٥٦)١٩٨٤الرزاز، ( آالوحدة واالتزان والتباين األخرىالجمالية 

ولإليقاع صفة  ٢٢٥)١٩٩٩، إسماعيل(. "٥٣٨شكل " و"٥٣٦شكل "و" ٥٤٠شكل  "واالستمرار
   ١٢)١٩٨٥عبدالكريم، (. االستمرارية باستمرار اإلدراك البصري للتصميم

  ١٨١، ١٨٠)٢٠٠٣، الصقر( :أنواع ثالثة إلى اإليقاعويصنف 
 . في الشكل والمساحة والموقع وقد يتغير اللون جميع الوحدات والفواصله رتيب، تتشابه فيإيقاع 
 غير رتيب، تتشابه فيه الوحدات مع بعضها والفواصل مع بعضها ولكن تختلف الوحدات إيقاع 

 . اللونأو الحجم أووالفواصل في الشكل 
 . الوحدات عن بعضها وآذلك تختلف الفواصل عن بعضها البعضأشكالتختلف فيه  حر، إيقاع 

  
 :Movement الحرآة  )د 
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تظهر الحرآة في التصميم من خالل ما يعتمده الفنان من نظم تكرارية وإنشائية تحكم مفردات 
وتتحقق الحرآة من خالل تنوع وتفاعل الخطوط واتجاهات التكرار فتكون . وصياغات العمل الفني

وحسب الخصائص الترآيبية للخطوط وذلك وفق  تارة أخرى مندفعةتارة والحرآة في التكوين هادئة 
 وآليات بحيث يمثل آل جزء أجزاء يقوم على – من خالل الحرآة –الفني والعمل . اتجاه نظم التكرار
لترآيبات توافقا شكليا جديدا حسب رؤية المشاهد وقدرته على استخالص األشكال وافي العمل الفني 

  ٤٨٨)١٩٩٩حسين، (. المتعددة والمتداخلة
 
 :Proportions النسبة والتناسب  )ه 

  القيم الجماليةوإضفاءآما ذآرنا سابقا فإن علم التصميم يقوم على الجمع بين عناصر العمل الفني 
 تتطلبفعملية الجمع بين هذه العناصر .  مع مراعاة وحدة الشكل والمضمون وتكراريةإنشائيةمن نظم 

عناصر التصميم وآذلك نى بالنسب العالقة بين أطوال وأحجام نعو). Proportions(مراعاة لنسبها 
      ١٣٧)١٩٧٤رياض، (. "٥٤١شكل  " مقبولة جماليًاإيقاعات وذلك لخلق المسافات بين هذه العناصر

وقد استخدم  ٢٦)١٩٨٢،الخولي(. أآثر أووالنسبة هي عالقة بين شيئين، بينما التناسب هو عالقة بين ثالثة 
" القطاع الذهبي "أبعاد الفنية المختلفة وبالخصوص نسبة األعمالالفنانون القدماء النسبة والتناسب في 

"Golden Section " ١٣٨، ١٣٧)١٩٧٤رياض، (. "١:١٫٦١٨"وهي   
 
 :Contrast التباين  )و 

والتباين . ير والصغير والكب مثل الضوء والظالم والطويل والقصيراألضداد الجمع بين هوالتباين 
والتباين قد . الرتابة وتجنب عكسها لجذب االنتباه إلىاالنتقال السريع من حالة في العمل الفني هو 

رياض، ( . الحجمأو الملمس أو اللون أو الشكل أوالمساحات  و اتجاه الخطوط أو محجيكون في 
١٠٢، ١٠١)١٩٧٤   

 في العمل الفني من ل التباين بين المجموعات اللونيةالتباين آقيمة جمالية بشكل آبير من خاليظهر و
آما يرتبط التباين اللوني في العمل الفني بظاهرة . "٥٤٢شكل  "ناحية آل من آنه اللون ودرجة اللون

 تبدو اآبر حجما من حجمها األبيض المساحة الصغيرة من اللون أناالنتشار البصري والتي تبين 
 المجاورة لها بينما تنقص األلوان آذلك تزيد األلوان الفاتحة من قيمة . السوداءاألرضيةالحقيقي على 

 يبرز آل لون أن إلى التباين في آنه اللون يؤدي أنآما .  المجاورة لهااأللوان الغامقة من قيمة األلوان
 الرسوم إحاطة األلوانستفادة الفنان من تباين  ا علىاألمثلةمن و. اللون اآلخر ويزيد من وضوحه

 قوة، وقد طبق ذلك الفنان في آل أآثر إلظهارها الفاتحة بخط من اللون الغامق األرضياتفاتحة على ال
  ٣٥-٣٣)١٩٨٤عبدالحليم ورشدان، (.  والفن المصرياإلسالميمن الفن 

 
  Visual Perception  البصرياإلدراك •

ت والتنبيهات تتم بها معرفتنا للعالم الخارجي عن طريق المثيرااإلدراك هو عملية عقلية   
 يتم تفسير المثيرات اإلدراكفمن خالل عملية  ٧٣)١٩٧٨وصفي، (. الواردة لحواسنا آالسمع والبصر

  . المدرك والشيء المدَركاإلنسان  تفاعل بينفاإلدراك. عقللالواردة ل
ويعرف اإلدراك البصري على انه عملية عقلية تجري بناء على استقبال المثيرات البصرية عن طريق 

عين للتعرف على المرئيات الموجودة في المجال البصري واآتشاف النظم التي تتضمنها هذه ال
 يمتد ليشمل قدرة العقل وإنما البصرية اإلحساسات البصري على مجرد اإلدراكوال يقتصر . المرئيات

 دراكاإلوبالتالي فان عملية .  بناء على الخبرات الحسية السابقةاإلحساساتعلى تفسير وترجمة هذه 
اتجاهاته العقلية وخبراته السابقة وحالته المزاجية وميوله ( المدِرك باإلنسانتتأثر بعوامل ذاتية تتعلق 

 المدَرآة األشياءوآذلك بعوامل موضوعية تخض ) حل نموهاالسائدة وحاجاته الدائمة والعارضة ومر
 اإلدراكمفهوم وقد ظهر  ).ةواألرضي الشكل وإغالق واإلآمالقوانين التقارب والتشابه والتماثل (

 فيما يعرف باسم مدرسة األلمانفي بدايات القرن العشرين على يد مجموعة من علماء النفس البصري 
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عبدالكريم، ( .اإلدراك البصري القائم على سيكولوجية باإلدراكالتي تعني و "Gestalt "♦الجشتالت
٦٣-٦١)١٩٨٥  

  
  ي في مجال اإلدراك البصرالتتالجشأسس نظرية  •
. يقوم المخ بعمليات ذهنية مرآبة لصور األشكال المنعكسة على شبكية العين من العالم الخارجي ♦

  .فيكون ما تدرآه العين بصريا محدودا بما يسمح العقل بإدراآه
فإدراك الشكل يتم عن طريق إدراك عام لصفة آلية . اإلدراك اإلجمالي يسبق اإلدراك التفصيلي ♦

 .قات بين أجزائه المكونة لهمميزة، ومن ثم إدراك العال
فوجود الجزء في آل هو شيء . األخرى باألشكاليتحدد الشكل في حقلنا البصري بناء على عالقته  ♦

 في آل آخر، وذلك بفضل الخصائص التي يكتسبها الجزء أويختلف عن وجود هذا الجزء منفردا 
 .من وضعه ووظيفته في آل حالة من الحاالت المختلفة للكل

الضرورة فخصائص الكل ليست ب. األشياء الكلي تزيد على حاصل جمع اإلدراكص  خصائإن ♦
، وذلك بسبب المتغيرات التي تطرأ على بناء الصيغة الكلية خالل األجزاءحاصل جمع خصائص 

 ٧٤)١٩٧٨وصفي، ( .األجزاءتغيرات وضع 
 
  : البصرياإلدراكالعوامل الموضوعية في  •

لمدرك، بل توجد في األشكال المرئية فقط وتساعد على إظهار العوامل التي ال تخص الفرد اوهي 
 .الشكل

 نمطية ووفقا لنظام مصفوفاتها أنساق العناصر المتجاورة تدرك في :قانون التجاور والتقارب −
بناء على الفراغ  صفوف رأسية أو أفقيةفنفس المجموعة من النقاط قد تبدو لنا آصفوف . التقريبية

  ٦٧)١٩٨٥ريم، عبدالك( .الكائن بينها
 . مستقلبكيانتميز لتبرز صيغا ت تتجمع لتكون آال أن إلى العناصر المتماثلة تميل :قانون التماثل −

 ٧٧)١٩٧٨وصفي، (
 الغير آاملة وتتبع خطوطها األشكال بادراك ألبصارنا وهو الذي يسمح :اإلغالق أو اإلآمالقانون  −

وترجع .  سد الثغرات ليكون للشكل مدلولىإل يميل فاإلنسان .رغم الثغرات التي تعترض محيطها
 الناقصة تخلق توترا في النفس ال األشكال أن أساس نظرية التوازن على إلى ذلك الجشتالتنظرية 
 ٧٨)١٩٧٨وصفي، (.  بادراك الشكلإاليزول 

 إدراك إلىعند تقاطع مجموعة من الخطوط، فان العقل يميل  :الحدود الجيدة أواالتصال قانون  −
 ٧٠)١٩٨٥عبدالكريم، (.  لألشكال المنفصلة الناتجة عن تقاطع الخطوطإدراآه من أآثرممتد الخط ال

 عند تنظيم مجموعة من العناصر بحيث تحقق في مجملها معنى معينا، فإن المتلقي :قانون الشمول −
 ٧٨، ٧٧)١٩٧٨وصفي، (.  التي تكون في التنظيماألجزاءيدرك المعنى المتضمن في التنظيم ويغفل عن 

 تتجمع بصريا لتكون آًال فإنهاحين تتحرك العناصر في نمط واحد،  :قانون الحرآة المشترآة −
  ٧١)١٩٨٥عبدالكريم، (. يتحرك في اتجاه واحد

  
  عملية التصميم والعملية اإلبداعية ونظرية التفكير   •

لية  العملية اإلبداعية بما تشتمله من اإلعداد واالحتضان واإلشراق والتحقيق، تقابل عمإن
آما ترتبط العملية اإلبداعية بنظرية  .التصميم بما تتضمنه من قبول واستبصار وإعداد وحضانة وتوهج

التفكير المشتملة على المعرفة والتخيل والتذآر والخبرة، وآذلك مرحلة التفاعل المتضمنة للتفكير 
عب، وفي النهاية مرحلة المرتبط بالمشكلة األساسية والمخرجات الناتجة عن التفكير المتجمع والمتش

 .العالقة بين آل من عملية التصميم والعملية اإلبداعية ونظرية التفكير" ٦٠جدول "ويوضح . التقويم
  ٤٧٠)١٩٩٩الخولي، (

  
   في العمل الفنياإلبداعالتجريب و •

                                                 
  ٦١)١٩٨٥عبدالكريم، . ( الشكل المنظمأو البنية أو الصيغة أو  الشكلأوالهيئة  تعنيآلمة ألمانية : الجشتالت ♦



 ٢٩٤

 للباحثين في مختلف المجاالت العلمية الستنباط حلول األساسيالطريق آان التجريب وال زال   
 تطوير حلول موجودة آل في مجال تخصصه، ونتاج ذلك ما نلمسه من تطور في آافة أوجديدة 

ورغم قدم استخدام المنهج التجريبي في المجاالت . مجاالت الحياة من طبية وهندسية وفنية وغيرها
  فيإال نراها اآلن التي بالصورة  لم يظهرواإلنسانيةة  الفنيت استخدامه في المجاالأن إالالعلمية، 
وفي مجال العمل الفني، يقوم منهج التجريب على العمل على آشف  .األوروبية النهضة  عصربدايات

 وتقديم خطوة على واإلضافةجوانب جديدة للعمل الفني من خالل عملية فكرية متداخلة تسمح بالحذف 
نب جمالية  واختيار تكوينات متنوعة تتناول نفس العناصر، وينتج عن ذلك تصاميم متعددة وجواأخرى

   .وتشكيلية جديدة
 إلنتاجالتجريب فكر قادر على التنويع والتأليف بين العالقات التشكيلية من خالل المالحظة والبحث و

 وفكر اإلبداعيآما يرتبط الفكر التجريبي بكل من الفكر العلمي والفكر . حلول جديدة وابتكارية
   .الجشتالت

، مع ما ينتج من المالحظة ي اعتماده على المالحظة والتسجيلفالفكر التجريبي يرتبط بالفكر العلمي ف
آما يرتبط الفكر التجريبي .  المعاني التقليديةأو المألوفة األشكال جديدة تغير من مدلوالت أفكارمن 

 القائم على الفحص واالستكشاف والمعالجة اليدوية اإلبداعي بكونه احد مراحل النشاط اإلبداعيبالفكر 
  ١٩،١١٧،١٢٠)١٩٧٩السيد،( .األفكارالتجريب والمجازفة وتعديل والمناقشة و

 في بناء التصميم برؤية آلية وليست جزئية وآذلك استقبال الجشتالتويشترك الفكر التجريبي مع فكر 
 التصميمات الجديدة الناتجة عن التجريب إدراكعناصر الطبيعة والبيئة بصورة آلية، مما ينتج عنه 

  ٢٠٧) ١٩٧٩السيد، (. أيضابصورة آلية 
  : وللتجريب عدة دوافع منها

  رغبته في تشكيل تصميم معينأوانشغال الفنان بشكل معين  ♦
 التأمل والبحث في التراث القديم والحديث ♦
  العملأثناءظهور عالقات جديدة بالصدفة  ♦
 التردد والتشكك ♦

 التحديث التي أوحداثة ويقوم التجريب آفمهوم على عدد من النظريات مثل نظرية التفكير ونظرية ال
 والخامات واألسلوب معاصر عن طريق تجديد المفاهيم أسلوب إلىتقوم على المحاولة للوصول 

 صياغة ما تناوله الفنان من قبل في صياغة إعادة عن طريق أو  الفنيباإلبداع المرتبطة واألدوات
  ١٢٨، ١٢٥)١٩٩٥زآي، (. معاصرة

   :تجريبمداخل ال •
 الفكرية والتقنية التي يستخدمها الفنان في تحويل وحدة البناء الموجودة في ويقصد بها المنطلقات

 :  تشكيل فني، وهيإلىالطبيعة 
فكرة الترآيب مستمدة من فكر المدرسة التكعيبية في البحث عن  :"Construction "الترآيب 

 ويتحقق ذلك من .حقيقة جديدة للطبيعة بحيث تتماثل التصاميم الناتجة عن هذا المدخل مع الطبيعة
ناظره من منطق التشكيل في يخالل نظرة بنائية تحليلية تبحث عن منطق التشكيل في الطبيعة وما 

  ٦٩)١٩٧٩السيد، (. الفن
 عالقات خداعية غير ثابتة تنتج عن تشويه إيجاديقوم هذا المدخل على  ":Abstraction "التجريد 

 ايجابي لخداعات بصرية تعكس مدرآا غير ثابت تأثيروينتج عن ذلك .  تحريفهاأو األشكالمنظور 
والباحثة هنا ترى أن التجريد يقوم على التبسيط والتحوير    ٨٥)١٩٧٩السيد، (. للبعد الثالث على السطح

وأن مصطلح تشويه وان آان يستخدم أحيانا في مجال التصوير إال . في منظور األشكال وصياغاتها
 .ة في منظور األشكال وأبعادهاانه يمكن استبداله بمصطلح المبالغ

بيعة ونظامها ونسب  الخروج عن مظاهر الطيقوم هذا المدخل على ":Destruction "التحطيم 
.  رغبة في المبالغة في التعبيرأو فيها، مما يعكس رفضا للقيم االجتماعية المتعارف عليها األشكال

 تحطيم الشكل يغير من أنى ويرفض هذا المدخل في التجريب الخبرات المشكلة الجاهزة وير
 ٨٩)١٩٧٩السيد، (. مظهره المألوف والثابت المعبر عن قيمة معينة



 ٢٩٥

 في استعمال الكناية القائمة على األدبيةيشبه هذا المدخل األعمال  ":Reduction "االختزال 
 وأ الخط إلى حد الوصول إلى واختزال الرؤية والتشكيل إيجازآما يعمل على . المجاز واالستعارة

 .النقطة التي تتضمن معاني تؤدي الغرض الفني في التصميم
 
  التكنولوجي ودوره في العملية التصميميةالعلمي والتطور  •

 
 والسياسية والعقائدية التي تمثل في مجموعها ثقافة هذا االجتماعيةإن لكل عصر مقوماته 

يطرت فيها المواضيع الديينة، في العصور القديمة التي سمثال ف. العصر واتجاهاته الحضارية والفنية
أما في العصر الحالي الذي تميز بكونه . اتجه الفن للتعبير عن المعتقدات الدينية والعمل على نشرها

 االعتماد إلىوالتطور التكنولوجي، فقد اتجه الفنان والفكر الذاتي عصر البحث العلمي والتجريب 
 المدارس الحديثة في اهتمت وقد ١٤٧)١٩٩٤سكر، ع(.  حديثةأساليبعلى التجريب والتطوير واستخدام 

ضمن اهتمامها بالتجريب والعمل بالتطور العلمي والتكنولوجي ) آالباوهاوس والبوب واألوب(الفن 
. ٨)١٩٩٧السكري(.  التي ظلت سائدة في الفن لفترات طويلةواألآاديميةعلى تغيير المفاهيم التقليدية 

، الجانب األول لوجي للعملية التصميمية على جانبين رئيسينأساس التطور العلمي والتكنو ويقوم
ظهور النظريات العلمية الحديثة في مجال التصميم والتي تؤثر في فكر المصمم وبالتالي في العملية 

 والخامات التي تستخدم في العملية األدواتمن ناحية  التطور التكنولوجي يثانوالجانب الالتصميمية، 
  ٢)١٩٩٧، السكري(. اإلنتاج في شكل أثرهاظهر التصميمية والتي ي

 جعل في واألجهزةوقد ساهم التطور التكنولوجي الهائل في مجال الكمبيوتر من ناحية البرامج 
التوسع في  إلى ، مما أدىالكثير من البرامج في متناول الفنانين من حيث التكلفة وسهولة االستخدام

" Computer Art"فن الكمبيوتر ب ما يعرف والى ظهور يةالعملية التصميماستخدام الكمبيوتر في 
  ."Digital Art "الرقميفن الو

، سواء آان إنتاجهبأنه آل عمل فني للكمبيوتر دور في " Computer Art"ويعرف فن الكمبيوتر 
.  الكمبيوترألعابلألفالم وبرامج ) فيديو(العمل تصميم فني تشكيلي أو عمل فني بالصوت والصورة 

" scan"لحفظ صور رقمية ونسخ " CD, DVD" المدمجة بأنواعها األقراصشمل استخدام آما ي
  )htm.Computer_art/wiki/org.wikipedia.en://http( . لألعمال الفنية

 باستخدام إنتاجها الفنية التي يتم األعمال بأنه" Digital Art" الفن الرقمي أوآما يعرف فن الديجتال 
فهذه الصياغات الفنية . خاصة بالرسم والتصميمفي صيغة رقمية وذلك باستخدام برامج الكمبيوتر 

 الفنية المنتجة األعمال على أيضاآما يشتمل هذا المسمى . أرقامموجودة داخل الكمبيوتر على شكل 
( .  تغييرهاأوي جهاز الكمبيوتر سواء لتخزينها  فإدخالهابالطريقة التقليدية والتي تم 

htm.Digital_art/wiki/org.wikipedia.en://http(   
بدايات استخدام الكمبيوتر في العملية الفنية آانت مختلفة عما نراه اليوم ومن الناحية التاريخية، فان 

 أنونالحظ .  البرامج الخاصة بالتصميم الفني في ذلك الوقتأو الكمبيوتر أجهزة بسبب عدم توفر وذلك
بداية استخدام الكمبيوتر في الفن آانت على يد علماء رياضيات وآمبيوتر آانت لهم ميول ورغبات 

صة بها وذلك  الكمبيوتر ولغات البرمجة الخاأجهزة فنانين آانت لديهم الرغبة في خوض مجال أوفنية، 
على يد عالم م ١٩٥٨ في الفن في عام الكمبيوتروقد بدأ استخدام .  الفنيةأعمالهملالستفادة منها في 
الكمبيوتر في والذي استخدم جهاز " .John Whitney Sr" "جون ويتني "األمريكيالرياضيات والفنان 

" Michael Noll" "ل نولمايك "األمريكي الكمبيوترم حصل عالم ١٩٦٥وفي عام .  الفنيةأعماله
 US Journal for "واألتمتة للكمبيوتر األمريكية نظمتها المجلة الكمبيوتر مسابقة لفن أولعلى جائزة 

Computer and Automation "وذلك عن برنامجه الكمبيوتري الذي يقوم بعمل صياغات فنية .
" Frieder Nake" "فريدير نايك "األلمانيوقد فاز بنفس الجائزة في العام التالي عالم الرياضيات 

استخدام وقد توالت عمليات تطوير . الذي يعد من الرواد في استخدام الكمبيوتر في العمل الفني
الكمبيوتر في العملية الفنية منذ ذلك الوقت وقامت جماعات عديدة لدعم هذا االتجاه في ستينيات القرن 

والجماعة "في بريطانيا " Computer Arts Society" "فن الكمبيوترمجتمع جماعة "العشرين مثل 
أو " Special Interest Group on Computer Graphics" "الخاصة لدعم الرسم الهندسي



 ٢٩٦

"SIGGRAPH " الكمبيوترفنجماعة " وأمريكافي " "Compute Technique Group " في
  ١٦٣، ١٦٢)٢٠٠٠الديب، (. اليابان

 العلماء بكتابة البرامج أوفي هذه المرحلة على قيام الفنانين وقد أعتمد استخدام الكمبيوتر في الفن 
 العمل الفني بأنفسهم مما حد من التوسع في استخدام هذه البرامج وجعلها محددة إلنتاجالمستخدمة 

نقطة تحول في استخدام الكمبيوتر في العملية م ١٩٨٦ عام شكلوقد  .باتجاهات معينة في العمل الفني
 الكمبيوتروهو برنامج خاص بالرسم على  "Photoshop" "الفوتوشوب"ر برنامج الفنية وذلك بظهو
وتميز هذا البرنامج بقدراته العالية في تصميم . م١٩٨٩ استخدامه تجاريا في عام أوبدومعالجة الصور 

وما زالت .  سهولة استخدامه وانخفاض تكلفتهإلى باإلضافة الفنية التشكيلية األعمالوتعديل 
  . جديدةوإضافات المتتالية من هذا البرنامج وغيره تتوالى بما تحويه من تحسينات اإلصدارات

 إلى التطور الكبير الحاصل في استخدام الكمبيوتر في العمل الفني يرجع أنومن الجدير ذآره 
 األداء آمبيوتر عالية أجهزة ظهور إلى أدت والتي االلكترونياتالتطورات الهائلة الحاصلة في مجال 

 أنتجالذي ت طاقات تخزينية عالية مع صغر حجمها، وآذلك التطور الهائل في مجال البرمجيات وذا
ومن . لغات البرمجةالعديد من برامج التصميم والرسم الجاهزة لالستخدام دون حاجة الفنان لمعرفة 

 إلىدم الحاجة  الفنية وعأعماله في واإلبداع النتائج االيجابية لذلك تفرغ الفنان لعملية التصميم أهم
  .الدخول في تفاصيل عمل الكمبيوتر

 اتساع مجاالت استخدام إلى التطور الهائل في تكنولوجيا الكمبيوتر وانخفاض تكلفتها أدىوقد 
 األعمال وأرشفةحفظ :  مثلأخرى مجاالت إلىالكمبيوتر في العمل الفني ليتجاوز عملية التصميم 

معارض الفنية تحوى نسخا الكترونية من جميع محتويات الفنية، بناء مواقع انترنت للمتاحف وال
 آذلك .وقتأي  عليها من أي مكان في العالم وفي اإلطالع المعرض مما يتيح لمتذوقي الفن أوالمتحف 

  . الفنية الشهيرةاألعمالالكثير من " Reproduction "إنتاج إعادةمكن هذا التطور من 
  
  ية في العملية التصميماستخدام الكمبيوتر •

  
 تصميمات جرافيكية ذات قيمة فنية عالية من خالل إنتاج إلمكانية التطور العلمي والتكنولوجي أدى
ارتبط ذلك بقدرة الكمبيوتر على توسيع مجال القدرة العقلية للمصمم وآذلك على زيادة وقد . الكمبيوتر

كية معقدة بدقة وتحكم تام  تصميمات جرافيبإنتاجآفاءة مقدرة اليد البشرية للمصمم بقيام الكمبيوتر 
 الكمبيوتر مثل إلى البيانات إلدخال آفاءة أآثر استحداث نظم جرافيكية أدىآما . وبطريقة سهلة نسبيا

 إلىوعن طريق الرسم على لوحة رسم الكترونية موصلة بالكمبيوتر، " Scanner "الضوئيالماسح 
التطور في تصميم  أدىآذلك .  خاصزيادة استخدام الكمبيوتر في الفن عامة وفي التصميم بشكل

 زيادة سهولة استخدام هذه إلى الخاصة ببرامج الكومبيوتر  واألدواتاألوامرونوعية قوائم  وصياغة
 وقد تعددت نتيجة .البرامج في التصميم، وجعل الكمبيوتر وآأنه أداة جديدة ومختلفة من أدوات الفنان

تشمل مجال التصميم في الفنون التطبيقية والجرافيك لذلك مجاالت استخدام الكمبيوتر في التصميم ل
  ١٤، ١٣)١٩٩٧ السكري،(.المطبوع وفصل األلوان والتصميم الجرافيكي عامة

 
التصميم والرسم  الكمبيوتر المستخدمة في عملية التصميم وهي، برامجج مبراهناك نوعين من 

 تطورا وتعقيدا مبنية على أآثر  وبرامج، شيوعا واستخدامااألآثرالهندسي المساعدة للفنان وهي 
 عناصر فنية بناء على معطيات يقوم الفنان بتزويد البرنامج بإنشاءلوغارتميات ومنطق رياضي تقوم 

 التلكفة إلى باإلضافةلفة ك آمبيوتر ذات قدرات فائقة عالية التأجهزة إلىوتحتاج مثل هذه البرامج ، بها
نقاد على اعتبار ما ينتجه هذا النوع من البرامج فنا وذلك ويعترض آثير من ال. العالية لهذه البرامج

    )htm.01king/essays/org.dam://http(. ده للمسة اإلنسانية للفنان وتعبيره الفكري والوجدانياالفتق
برامج الرسم :  نوعينإلىمساعدة للفنان في عمله التي تعتبر وسائل  من البرامج واألولوينقسم النوع 

ادوبي " والتي تستخدم لعمل ومعالجة تكوينات مبنية على الخطوط مثل برنامج "Victor"الخطي 
 والتي تستخدم لتغيير "Roster" وبرامج معالجة الصور ،"Adobe Illustrator" "اليستراتور

   ".Photoshop" "الفوتوشوب" الكمبيوتر مثل برنامج إلىالمنسوخة " Images"ومعالجة الصور 



 ٢٩٧

 واالتجاه واإلبداعالتفرغ لعملية التصميم  للفنانآأدوات مساندة نوع من البرامج يتيح استخدام هذا الو
 عمل أو وألوانها تغيير اتجاهاتها أو استخدام العناصر الفنية إعادة حيث يمكن للفنان ، التجريبإلى

  عمل ذلك بشكل يدويإلىدون الحاجة باستخدام أوامر النسخ والقص واللصق والتكرار تكرارات 
 التصميم إعادة إلىتخدام ورق الشفاف والفرشاة مما يوفر الوقت الذي قد يهدر عند الحاجة باس

" Filters" "المرشحات"آما تحتوي هذه البرامج على خيارات متقدمة مثل  .أخطاءالستدراك أي 
  ١٧٣-١٧٠)٢٠٠٠الديب، ( . وتشكيلية مختلفةوإيقاعية ملمسيةوالتي يمكن استخدامها لعمل تأثيرات 

ية المطلوبة مع ما يتيح استخدام هذه البرامج في الرسم التحكم في دقة رسم الخطوط وبالكثافة الظّلآ
واألجسام، والحصول  السطوح أنواع تمثيل الملمس لمختلف إمكانية التدرج اللوني، وآذلك إمكانية

 ".Color Separation"ة وفصل مكونات الصورة عن طريق الفصل اللوني على صور مجسم
   ١٤، ١٣)١٩٩٧ لسكري،ا(
  
 

 التطور والتجديد في مختلف الميادين ووفق وسائل التطوير نجاري رآب اآلن أنناومما سبق، وحيث 
 وفق فلسفة اتجاه ما – التطور المعرفي والتكنولوجي والمخترعات العلمية الحديثة أنالمختلفة، وحيث 

ة التي تتسم بالتعددية والتي منها تعددية ساهمت في ظهور العديد من المعالجات الفني -بعد الحداثة 
 -  مسايرة لروح ما بعد الحداثة-مجال التصميم يتحتم على المجتمع"وحيث انه في الوسط التشكيلي، 

 الجذور والبحث عن مفرداته وصيغه التي تؤصل بيئته والبعد عن الصياغات الدخيلة وذلك إلىالعودة 
          ٤٧٢)١٩٩٩الخولي،(. "وفق معطيات وسمات العصر الذي نعيش فيه

لزم على الفنان أن يكون مدرآا ألبعاد عصره الفلسفية والثقافية والعلمية وفنون عصره المتطورة  لذا 
وذلك لتطوير وتشكيل وصقل خبراته الفنية من خالل استثمار الطرز الفنية السابقة الستحداث إنتاجات 

لحقبة التاريخية التي يعيشها على اختالف ميادينها، مما وتكوينات فنية مبتكرة تتواءم وطبيعة العصر وا
يساهم في ابتكار معايير جديدة من التعبير الفني للبناء الحضاري مستندا على منطق الحس الجمالي 

 .واألصالة والفرادة
  

 من فنية محددة وظائف ضمن "فوتوشوبأدوبي "، فسوف تقوم الباحثة باستخدام برنامج ومن هنا
آل من النسخ واللصق والتكرار في عمليات  مراحل العملية التصميمية عملية مساعدة في أدواتخالل 

 التصميميةالعملية نتاج ترآيز الجهد في  وتستفيد الباحثة من ذلك في .والدوران والتكبير والتصغير
   . التصميمعمليةمراحل على بكفاءة والعمل 



  التطبيق  النظرية

  نشاط سيكولوجي
  )التفكير(

  
  تعدد الحلول

  )استبصار(

  نشاط فسيولوجي
  )ممارسة الفعل(

  
  اختيار احد الحلول

  )تحليل(

   

   "٥٧ جدول"
  فعل التصميم بين النظرية والتطبيق

   
  
  

  )النتاج(خارج العمل الفني   )المحتوى(داخل العمل الفني 
عناصر ) ١(

  التصميم
دات مفر) ٢(

  التصميم
  استثمار التصميم) ٦(  قيم التصميم) ٥(  أسس التصميم) ٤(  صيغ التصميم) ٣(

  النقطة ♦
  الخط ♦
  المساحة ♦
  الملمس ♦
  الشكل ♦
  اللون ♦
  الفراغ ♦
  النور ♦
  الظل ♦
  الكتلة ♦

مفردات  ♦
  هندسية

  مربع 
  مثلث 
  مستطيل 
  دائرة 

مفردات  ♦
  عضوية

  نباتية 
  حيوانية 
  طيور 
  آدمية 

مفردات  ♦
  تشكيلية

مفردات  ♦
هالمية او 

   منتظمةغير

صيغ هندسية  ♦
  مسطحة

 بالتداخل 
 بالتراآب 
 بالتماس 
 بالتصغير 
 بالتكبير 
 بالتجاور 
 بالشفافية 

صيغ هندسية  ♦
 مجسمة

 المكعب 
 المنشور 
متوازي  

 المستطيالت
 المخروط 
 الكره 
  االسطوانة 

  إيقاع ♦
 بالتكرار 
 بالتوافق 
 بالتباين 

 اتزان ♦
 التنوع 
 التماس 
 التراآب 
 التماثل 

 وحدة ♦
 االنتظام 
 الحرآة 
 قةالطا 

 نسبة ♦
  تناسب 

 جمالية ♦
 تشكيلية ♦
 نفعية ♦
 فنية ♦
 وظيفية ♦
 توصيلية ♦
 إعالنية ♦
 دينية ♦
 اجتماعية ♦
 ثقافية ♦
 إيحائية ♦
 ذوقية ♦
 أخالقية ♦
  بيئية ♦

 جني القيمة ♦
 استثمار النتيجة ♦
 االستمتاع الجمالي ♦
 النفعية الوظيفية ♦
 االستمرارية ♦
 تزايد القيمة ♦
 تجدد الرؤية ♦
 القيمة األعلى ♦
 جني ثمار القيمة ♦
 قيمة متجددة ♦
 تقاء العادةار ♦
 رفع الذوق الجمالي ♦
  استثمار القيمة ♦

  
   المحتوى والنتاج–قيم التصميم "  ٥٨جدول  "

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   إيجاد الحل→                                         التصميم                           ←المشكلة 
  )١(  مرحلة الصياغة) ٤(

  ← التفكير 
)٢(  

 مرحلة الرؤية
)٣(  

 مرحلة ←
  اإلدراك

مرحلة 
  التفاعل

مرحلة 
  التطويع

)٥(  
   الفكر→

اإلبداع 

فعل التصميم

 المصمم



  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  واإلضافة      
  في محاولة للحل

  
  مراحل التصميم" ٥٩جدول  "

  نظرية التفكير  عملية اإلبداع  عملية التصميم
  قبول

  استبصار
  إعداد
  حضانة
  توهج

  اتفاق
  تحليل

  تحديد المشكلة
  بحث عن حلول
  عرض الحل

  اإلعداد -١
 ضاناالحت -٢
 اإلشراق -٣
  التحقيق -٤

  التعرف
  التذآر

  تفكير متشعب
  تفكير مجتمع

  تقويم
  

  عملية التصميم والعملية اإلبداعية ونظرية التفكير"  ٦٠جدول "

  )٥١٧شكل (
 عن الحرآة المستمرة داخل العمل الفني من خالل تعدد عبيرالت في  النقطةتأثيرمجموعة من التكوينات الزخرفية تمثل 
  .النقاط واختالف أحجامها في العمل الفني

  )٧٧-٧٥، ص١٩٩٨المفتي، : عن(

  )٥١٨شكل (
  تتعدد أشكال الخطوط من أفقية ورأسية ومائلة، آما قد تكون مستقيمة أو متعرجة أو متموجة أو متكسرة

  )١١٢، ١٠٩، ٨٠-٧٨، ٥٩ ،٥٨، ٥٥، ص ١٩٩٨المفتي، : عن(

  )٥١٩شكل (
  تكوينات زخرفية قائمة على تفاعل أشكال هندسية منتظمة وفق نظم مختلفة من التكرار

  )Stevens،1984،p 14-17, 21:عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  )٥٢٠شكل (
  .تكوينات زخرفية قائمة على تفاعل أشكال عضوية حيوانية: اليمين) أ(
  .تكوينات زخرفية قائمة على تفاعل أشكال عضوية نباتية: اليسار) ب(

  )Stevens ،1984 ،p 32, 33, 48, 49, 97, 110, 122, 260, 306, 330: عن(

  )٥٢١شكل (
تكوين زخرفي يوضح الملمس، وهو ناتج 

   الخطوط في الحجم واللونعن تنوع
  )٢٦٦، ص ٢٠٠١شوقي، : عن(

  )٥٢٢شكل (
 بحجماالهتمام تكوينات زخرفية تبين أهمية 

الفراغ داخل العمل الفني بما يتوافق مع أبعاد 
المفردات المستخدمة وأسلوب توزيعها 

  والمساحة الكلية للتصميم
  )Stevens ،1984 ،p 202, 213: عن(

  )٥٢٣شكل (
الكروما أو  Saturation أو نقاؤه وتشبعه Intensityشدة اللون 
Chroma وتعتمد على مدى اختالط اللون باأللوان المحايدة 

  )األبيض، األسود والرمادي(
  )http://www.worqx.com/color: عن(

 



 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  

  )٥٢٤شكل (
   )د(            )ج       (    )ب(             )أ(
 األوليةاأللوان األساسية أو ) ب(      دائرة األلوان) أ(
  األلوان الثالثية) د(      األلوان الثانوية) ج(

  )http://www.worqx.com/color: عن(

  )٥٢٦شكل (
  تكوينات زخرفية توضح التكرار البسيط حيث تتجاور العناصر في وضع واحد ومتواتر

 )Stevens ،1984 ،p 98, 132: عن(

  )٥٢٧شكل (
تتجاور فيه عناصر التصميم في أوضاع تكوينات زخرفية توضح التكرار العكسي حيث 

  بل أو تضادمغايرة إلى أسفل وأعلى والى يمين وشمال في تقا
 )Stevens ،1984 ،p 217, 252, 253: عن(

  )٥٢٥شكل (
    )ج(                 )ب     (         )أ      (

                   األلوان المتوافقة               األلوان المتكاملة     األلوان الدافئة والباردة
 )http://www.worqx.com/color: عن(

 



  
  
  
  
  
  

  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  )٥٢٨شكل (
تكوين زخرفي قائم على التبادل 

اللوني، ويمثل في نفس الوقت تكرار 
  عكسي

),Stevens ،1984 ،p 214: عن(

  )٥٢٩شكل (
سيا داخل أتتساقط صفوف تكرارت الوحدة أفقيا ورتكوينات زخرفية قائمة على التكرار المتساقط، حيث 

  الوحدات األخرى في التصميم
 ),Stevens ،1984 ،p 256: عن(و) ١٦، ص١٩٩٨المفتي، : عن(

  )٥٣٠شكل (
 الناتج عن تجاور -ثالثة تكوينات زخرفية تقوم على التكرار المتوالد حيث نالحظ أن شكل الفراغ 

  . يماثل شكل الوحدة-وتعاقب الوحدة 
 )Stevens ،1984 ،p 295, 298: عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥٣٢شكل (
تكوين زخرفي قائم على التبادل 

  اللوني في وضع مائل
 )٣٨، ص١٩٩٨المفتي، : عن(

  )٥٣٣شكل (
  كليالتماثل توضح الثالثة تكوينات زخرفية : اليمين) أ(
  .جزئيالتماثل قائم على التكوين زخرفي : اليسار) ب(

  )١٨٠، ص ٢٠٠١شوقي، : عن(و) ١٣٥، ١٣٣، ص١٩٩٨المفتي، : عن(و) ٦٣، ص١٩٩٠حمودة، :عن(

  )٥٣٤شكل (
تكوينان زخرفيان قائمان على 

  التراآب
، ٢٢٠، ص ٢٠٠١شوقي، : عن(

٢٢٢( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥٣٥شكل (
  مفتوحالتضافر ال قائمان على تكوينان زخرفيان 

  )٥٧، ١٩٨٥عبدالكريم، : عن (
  ))Stevens ،1984،p 54: عن( و

 
 

  )٥٣٦شكل (
تكوين زخرفي من أعمال الفنان األلماني 

"Escher "يمثل التضافر المغلق  
  )http://www.mcescher.com: عن( 
 
 

  )ب٥٣٧شكل (                                                          )أ٥٣٧شكل (               
  
  تكوين زخرفي يبين استخدام التكبير والتصغير:)أ٥٣٧شكل (
  تجاور والتماس والتقاطع والحذف واإلضافةنظم التكوينان زخرفيان قائمان على : )ب٥٣٧شكل (

  ) ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٩، ص ٢٠٠١شوقي، : عن(
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  )٥٣٩شكل (
  االتزانتكوينات تبين بعض أشكال 

 )٢٣١، ص٢٠٠١شوقي،:عن(

  )٥٣٨شكل (
   في العمل الفنيالوحدةحقيق تكوينات زخرفية توضح ت

  )٢٣٣، ١٨١، ص٢٠٠١شوقي،:عن(

  )ج٥٣٧شكل (
  والتقاطعالتجاور والتماس باالضافة الى نظم التوافق اللوني نظم تكوينات زخرفية قائمة على 

  )٣٥٩، ٤٤، ص ٢٠٠١شوقي،:عن(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥٤٠شكل (
   عن طريق التكرار والتدرج والتنوعااليقاعتكوينات خطية توضح تحقق 

  )١٦٢، ص ٢٠٠١شوقي،:عن(

  )٥٤١شكل (
   والتناسبةلنسبشكل يوضح ا

 )٢٣٥، ص٢٠٠١شوقي،:عن(

  )٥٤٢شكل (
   اللونيالتباينتكوين زخرفي قائم على 

  )٥٤، ص١٩٩٦النجدي،:عن(



  
  
  

  
  

   الخامسالباب
  

  العملية التصميمية والتجربة العملية
  

  البحثتجربة األدوات والطرق المستخدمة في  - التجربة العملية: الفصل الثاني
  
  الهدف من التجربة -
 األسس والمحاور الرئيسية للتجربة العملية -
  اإلجراءات والحدود التشكيلية للتجربة -
  عليها التجربة العمليةالمداخل التجريبية التي تقوم -
  العناصر الزخرفية التي تقوم عليها التجربة العملية -
   التجربة العملية للباحثة-
  نتائج تقييم األعمال الفنية الخاصة بالتجربة الذاتية للباحثة -
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١٧

  التجربة العملية: ثانيا •
دة مح   ائن الحي ولي ا الك ا ينش ا الحضارة آم ز، تنش ا الممي ع صفاتها وطابعه ة بجمي الل مل ي خ  وف

تحدثه            ذي تس ن ال ى الف ى عل ا ال يمح رك طابع دريجيا وتت يتها ت ر شخص ا تظه ل نموه ر،  (.مراح فيش
ين       فن المصري القديم و   آالفن(باستثناء الفنون العريقة لحضارات العالم القديم       " و     ١٨٠)٢٠٠٢ ا ب الد م  ب

ن ازدهر وانتشر      ف - ذآرنا سابقا آما -)النهرين ا من ف ه      إالم ابقة ل ون الحضارات الس بس من فن ".  واقت
د         بأنه آبعد تشكيلي في هذا العصر       يتسم التراث الفني     و   ٨)١٩٨٩عالم،  (  دائما في حالة من التطور والتجدي

ال ي آثير من     ويتضح ذلك ف  . األصالةمع المحافظة على     ة المعاصرة    األعم  في مختلف المجاالت       الفني
ة ي الفني ا يحدث " الت را م ا أنآثي ر فيه ان  يعب ي الفن د ف كالعن المضمون الجدي ةاألش فيشر، (".  القديم
٢١٣)٢٠٠٢  
  

ة " تناول لمفهوم وفلسفة اتجاه      من هنا، ومن خالل ما عرضته الباحثة في الفصل الثاني من           ، "الحداث
ه من سمات     وما ي ما بعد الحداثة" اتجاه  ومفهوم نشأة وتاريخ وتحليل لفلسفة   دراسة ل من  و ل  تصف ب تمث

نتاج التنوع الفكري الحديث الناتج عن تطور رؤية اإلنسان للتكيف مع مستجدات عصره      "في مجملها  
ى  تاح  االنف باإلضافة إلى      ٣٥-٢،٣١)٢٠٠١زآي،  (،  "في مختلف المجاالت، وآسر الحواجز بين الشعوب       عل

ة   ات المختلف ا ي . الثقاف اول م ه  وتن تند علي اه  س ذا االتج تلهام من     ه ى االس وم عل ادىء تق ات ومب من نظري
  .  والمزاوجة بين عناصر مختلفة من حضارات سابقة الثقافيةالتراث القديم والتعددية

ة وا     لكل من   دراسة وافية   من   الباحثة في الفصل الثالث      عرضتهما  و لحضارة  الحضارة المصرية القديم
ا تميزت                شملت عدة محاور     اإلسالمية م م تتمثل في آل من السمات العامة والسمات الفنية الخاصة واه

  . زخرفية هندسية والنباتية والكتابات والرموزعناصربه الحضارة من 
يم التشكيلية المشترآة في آل من                  ة والق وما عرضته الباحثة في الفصل الرابع من الصياغات الزخرفي

ارات من زخارف               الحضار ة لمخت ون   ة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية، والتحليالت الفني آال  فن
ائج      - من خالل الدراسات السابقة- ما استنتجته الباحثة  إلى باإلضافة،  الحضارتين ا استخلصته من نت وم

ون الحضارات ا                    ،وحقائق ة من فن ر العصور المختلف ان عب تلهام الفن ابقة  حول مشروعية وآيفية اس  .لس
ذي ظهر في العصور          والطرز الفنية السابقة     األصولتقابل  دمج و  ومدى   إمكانيةحول  و ى وال  من   األول

ة من أوجه     من خالل    اإلسالمي، وأيضا الفن   ابه ما استخلصته الباحث ديم      التش ين الطراز المصري الق  ب
ق التجريبي                 والطراز اإلسالمي  ارا يخدم الفكر الفلسفي والمنطل د مس ه البحث        والتي تع وم علي ذي يق ال

  .ويؤآد على أن من الممكن محاولة الجمع بين زخارف آال الحضارتين
  

ة      األخذفان الباحثة ترى بضرورة      ات والحضارات المختلف ول تشكيلية         ، بالثقاف ديم حل وبضرورة تق
ديم والحديث       اإلنسان االتصال المتفاعل بين     إشكاليةحول   ا     في ضوء    – والتاريخ آالجمع بين الق وم   م يق
ا،     أبما يتناسب مع    وذلك   -"ما بعد الحداثة  " اتجاه   عليه ا وهويتن ي عن تراثن من خالل    صالتنا دون التخل

ين             ى الجمع ب ة عل ون الحضار    بعض   استحداث تصميمات زخرفية قائم ة   ة زخارف فن المصرية القديم
ارة  الميةوالحض ا   .اإلس ذا م دوه د " هيؤآ رت ري ن" هرب و واالبتك " م ديث ه ي  أن اصل التح ة ف اري

تفيد من آل االتجاهات              دة بحيث تس اد ممت دة ذات أبع ة  أن"و" األسلوب والبحث عن مدرسة جدي  العالق
ة ال             ا دالل ة له ة القديم د الفني ل عن أي       المتجددة مع التقالي داع تق د  (. " والتكنيك  األسلوب  حديث في      إب عب

  ١٥٧)١٩٧٩الحفيظ، 
  

د الهدف من               ذا الفصل بتحدي ة   اوستقوم الباحثة في ه ا وجوانب ومحاور          لتجرب ة الخاصة به العملي
ا  ة لتحقيقه ة الالزم ن الخطوات واإلجراءات العملي ه م وم علي ا تق ة وم ة التجرب داخل التجريبي ن والم م

 وذلك وفق خبرات ومفاهيم تشكيلية ورؤى فلسفية        ،خالل مجموعة من التصميمات الزخرفية المعاصرة     
  . خاصة بالباحثة

  
  الهدف من التجربة •

ون الحضارة المصرية                       استح ين زخارف فن ى الجمع ب ة عل ة معاصرة قائم داث تصميمات زخرفي
  . اتجاه ما بعد الحداثة وفلسفةالقديمة والحضارة اإلسالمية وذلك في ضوء مفهوم
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 المحاور الرئيسية للتجربة العمليةاألسس و •

  :وتقوم على اآلتي
 في آل من    - موضوع الدراسة  -ة المختلفة الباحثة لمجموعة من العناصر الزخرفي  وتحديد  استخالص -

  .صرية القديمة والحضارة اإلسالميةالحضارة الم
ردة   - ة مف كيلية لعناصر زخرفي ن خالل صياغة تش ا م ارة إم ة المخت ة للعناصر الزخرفي اول الباحث  تن

  .بسيطة أو من خالل صياغة تشكيلية لعناصر زخرفية مرآبة وفق بناء وتكوين خاص
اس المباشر،           للعناصر الزخرفية المختارة  تناول الباحثة    -  تشكيليا وفق أسلوبين فنيين هما، أسلوب االقتب

ة     واتجاه  حيث قد تلجأ الباحثة إلى تطويع نسب وأبعاد        وأسلوب التحوير وتطويع الوحدة      الوحدة الزخرفي
  . الفنيبما يتناسب والبناء التصميمي للعمل

  . عمال الفنية للتجربة العملية للباحثة تحديد خمسة مداخل تجريبية تقوم عليها األ-
ة                 ، زخرفي تصميم) ١٤ (ستحداثتقوم الباحثة با   - ين العناصر الزخرفي ى الجمع ب ا عل د في بناءه  تعتم

ن   ارة م ونالمخت المية    فن ارة اإلس ة والحض رية القديم ارة المص ن الحض ل م داخل    آ ق الم ك وف  وذل
  .التجريبية السابقة

  . الخاصة بالباحثةالتصميمات الزخرفية لعشرة من  وصف العمل الفني-
والمتمثل في مجموع العناصر  لعشرة أعمال  تحديد المقومات والنظام الهندسي البنائي في العمل الفني    -

  . وشبكيات متنوعة مختلفةمحاوراتجاهات و من التصميمالزخرفية المستخدمة وما يقوم عليه 
ة التصميمات لعشرة من     التحليل الفكري والفلسفي   - دلول الرمزي        الزخرفي د الفكري والم اول البع ويتن

  . الخاص بالباحثة والذي يقوم عليه التصميم الزخرفي
ل  - يالتحلي ن  ل الفن رة م ة  عش ميمات الزخرفي ةةالخاصالتص نظم    بالباحث ة ال اول عرض ودراس  ويتن

ائية  ات اإلنش ة والعالق ة التكراري ا ينشالمختلف ة المستخدمة وم ة والمجموعات اللوني يم فني ا من ق أ عنه
  .وجمالية آالتباين واإليقاع واالتزان والتناسب والوحدة داخل العمل الفني

  
 اإلجراءات والحدود التشكيلية للتجربة •

  :وتتلخص في اآلتي
اس           ستحداثا - اد  ورسم الشبكيات الخاصة بالتصميمات الزخرفية وفق مقي م        خاصة  وأبع ة، ومن ث  ثابت

  . األسودتحديدها باللون 
ا وصياغتها التشكيلية       - المختارة سابقا  -تحديد العناصر الزخرفية   - ك وفق طبيعته  المالئمة للشبكية وذل

اد  وفق مقياس رسم     ووفق المداخل التجريبية المحددة، ومن ثم رسم هذه العناصر         اه أو وضع      وأبع واتج
  .تحديدها باللون األسودتتناسب مع مقياس الشبكية الخاصة بها ثم 

ل م - ال آ وتر عن  إدخ از الكومبي ى جه ة إل ة الذاتي بكيات الخاصة بالتجرب ة والش ن العناصر الزخرفي
   . (Scanner) طريق الماسح الضوئي

   . مساعدة تشكيليةآأداة (Adobe Photoshop 9.0)" ٩إصدار  فوتوشوبأدوبي " برنامج  تطبيق-
  : لبرنامج في الوظائف التاليةلهذا اوينحصر استخدام الباحثة 

١("Copy :"ويتم تنفيذه من خالل قائمة التحرير . يستخدم في نسخ األشكال وهو أمر نسخ"Edit."  
٢("Paste :" وهو أمر مرتبط بأمر النسخ السابق، يتم من خالل قائمة التحرير"Edit." 

٣("Magic Wand Tool  " :  وهي وأداة االختيار"Selection "    ار الشكل وتستخدم في اختي
 . أي من األوامر السابقة جزء منه لتنفيذأو

٤("Paint Bucket Tool " :  تلوين األشكال ذات المساحات الكبيرةلأداة التلوين. 

٥("Paintbrush Tool " : ذات المساحات الصغيرةاألشكالوين لفرشاة التلوين لت . 

٦("Gradient Tool " : وتستخدم في تنفيذ التدرج اللوني. 
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ة  األعمال التصميمات أو  أبعادتتحدد   - ة     الفني ل الباحث ذة من قب المي     المنف اس الع ل  ) A4( في المقي ويمث
  ). سم٢٩٫٧ × ٢١(
المي                    - اس الع اد المقي ة وفق أبع ة للباحث ة الذاتي ل ) A1( طباعة األعمال الفنية الخاصة بالتجرب  (   ويمث

  ). سم٨٤٫١ × ٥٩٫٤
 
 المداخل التجريبية التي تقوم عليها التجربة العملية •

  :آلتيل اوتشم
يقوم على الجمع بين مختارات من العناصر الزخرفية الهندسية في آل من                :األولالمدخل التجريبي   ) أ

  .الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية
ة في آل من      :المدخل التجريبي الثاني  ) ب يقوم على الجمع بين مختارات من العناصر الزخرفية النباتي

  . والحضارة اإلسالميةالحضارة المصرية القديمة
ث  ) ج ي الثال دخل التجريب ارة         :الم ن الحض ل م ي آ ات ف ن الكتاب ارات م ين مخت ع ب ى الجم وم عل يق

  .المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية
يقوم على الجمع بين مختارات من الرموز في آل من الحضارة المصرية                :المدخل التجريبي الرابع  ) د

  .القديمة والحضارة اإلسالمية
ة   يقوم على الجمع بين مختارات من        :المدخل التجريبي الخامس  ) هـ  في آل من       عناصر زخرفية مختلف

  .الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية
  
  العناصر الزخرفية التي تقوم عليها التجربة العملية •

 واإلسالمية  يتحدد مجموع المختارات من العناصر الزخرفية في آل من الحضارة المصرية القديمة     
ابقة     والتي سيتم تناولها من قبل الباحثة      ة            وفق المداخل التجريبية الس ة قائم ار تصميمات زخرفي  في ابتك

  :على الجمع والدمج بينها في ضوء اتجاه ما بعد الحداثة، في الجدول التالي
  
  
  

  العناصر الزخرفية
  الحضارة اإلسالمية  الحضارة المصرية القديمة

  
    

  

        

        

        

        



 ٣٢٠

  

  

    

        

  
      

  
  

    

 
 التجربة العملية للباحثة •

ارات من           تصميم زخرفي  ) ١٤( استحداثب  هذا الجزء   الباحثة في  قامت ين مخت ى الجمع ب ة عل قائم
ة والحضارة             ون الحضارة المصرية القديم ك   زخارف فن داخل    اإلسالمية وذل دة  المحد   الخمس   وفق الم

ة   النظم  ال مقومات و  لعرض ل  من خالل     منها   تصميمات زخرفية تناول عشرة   ب ثم قامت  .سابقا التي  بنائي
  . بها الخاصالفنيالتحليل والفكري الفلسفي  تحليلالوصف والوتقوم عليها التصميمات الزخرفية 

  التصميمات الزخرفية القائمة على المدخل التجريبي األول: أوال
  )الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية الزخرفية الهندسية في الجمع بين العناصر(
  )أ-٤٤٥ شكل (األولالعمل الفني ) ١
 وصف العمل الفني •

تكوين زخرفي مستطيل ذو ألوان متنوعة قائم على الجمع بين عناصر زخرفية هندسية من آل من       
  .الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية

  ام البنائي للعمل الفنيالمقومات والنظ •
  : في الجدول اآلتيمختلفة وما يقوم عليه من محاور وشبكيات التصميمهذا ل  الزخرفيةعناصرتتحد ال

  العمل الفني األول
  العناصر الزخرفية

  الحضارة اإلسالمية  الحضارة المصرية القديمة

        
دة   الزخرفية" الجدائل "وحدة  الزخرفية" التقسيمات"وحدة   وحدة هندسية معينة الشكل ة"وح ة " نجمي اني بزخرفي ثم

  رؤوس

  النظام البنائي للعمل الفني



 ٣٢١

  

ويقوم البناء التصميمي على شبكية هندسية مائلة بزاوية 
وفق مجموعة من المحاور المائلة المتعامدة ) درجة٦٠(

والمتقاطعة وفق أبعاد ونسب غير ثابتة والتي يتحدد من 
ياغة العناصر الزخرفية خاللها آيفية توزيع وص

الهندسية وفق عالقات فنية خاصة داخل التكوين 
  .  الزخرفي

 التحليل الفكري والفلسفي للعمل •
االتصال والتالقي بين الحضارة وذلك من خالل تالحم وتشابك وتضافر             يمثل العمل الفني نوع من      

رابط يت  د مت يج واح ة آنس ية المختلف ة الهندس ال الخطوط والعناصر الزخرفي ة لك احات زخرفي ه مس خلل
ويتضح ذلك من خالل ما اعتمدته الباحثة من نظم     الحضارتين تعكس نوع من التفاعل والتواصل بينها،        

  .داخل التكوين الزخرفي  وعالقات تشكيليةبنائية
 تحليل العمل الفني •

ة    ل زخرف دائل"تمث ة    " الج ل زخرف ين تمث ي ح ى التضافر ف ا عل ادال قائم رار متب ي"تك " ماتالتقس
ل  ة تمث ية وأفقي ة رأس ين مساحات لوني ادال بالتعاقب ب ا متب رارا لوني ة وشكل ) خمسة(تك شرائط طولي

ر             ). مستطيل(هندسي   آما وتمثل وحدة المعينات الزخرفية تكرارا قائما على التراآب والتصغير والتكبي
ة  ة(لمجموع بعض) خمس وق بعضها ال ات ف ائم . معين ي الق وين الزخرف ا التك ىأم ة  عل كال النجمي األش

  . فيمثل مصفوفة متوالية منتظمة قائمة على التكرار البسيط والتراآب
ة لمجموعة من              يقوم التصميم الزخرفي آكل      ة مختلف على التكرار المتبادل وفق مسافات وفواصل زمني

ائية    ات إنش ن خالل عالق المية وم ة واإلس ة المصرية القديم ات الزخرفي الخطوط والعناصر والتكوين
ة           ق ة المختلف ردات الزخرفي ا    .ائمة على التقاطع والتضافر والتراآب بين المف ة في         آم د تناولت الباحث وق

ى األصفر    األخضر  درجات من   هذا التصميم مجموعة لونية قوامها اللون األحمر و         واألخضر   المائل إل
الي          النقي واألصفر  ) مجازا الزيتوني  (لألزرقالمائل   ى البرتق ل إل وني ( واألصفر المائ باإلضافة  ) الكم

  . آخلفية للعمل)البيجمجازا  (واألصفرواألبيض المائل للبني  إلى األبيض واألسود
وني     األصفر  األحمر(ويتحقق التباين داخل التصميم من خالل تجاور القيم اللونية الفاتحة            ذهبي والكم  ال

األحمر  (تجاور األلوان المكملة    ومن خالل   ). الزيتوني(والقيم اللونية الداآنة    )  والبيج  الزاهي واألخضر
وان      ) واألخضر على اختالف درجاته    ا لألل باإلضافة إلى ما يعكسه تجاور األسود واألبيض وتجاورهم

ة  ات اللوني دة للمجموع ة وش ع لقيم اين ورف ن تب مك الخطوط ونسب   .األخرى م ي س اين ف اك التب وهن
  .المساحات وأبعاد العناصر الزخرفية

ات ال  ي اتجاه وع ف ي  التن ة وف رار المائل اعتك ة أوض ا مختلف ن    وبزواي ة ع رار الناتج ات التك ، واتجاه
ب اطع والتراآ ي التضافر والتق ل الفن ة للعم يم حرآي ق ق ق .  حق اعويتحق ن خالل التبايناإليق ا م  ات هن

ام المساحات   الخطوط و ة والتباين في    اللوني رار المختلف            وأحج  البسيط   العناصر، ومن خالل نظم التك
ادل ة،   والمتب ة المتنوع ل الزمني ق الفواص م   و وف وع نظ اءتن ر    اإلنش غير والتكبي ب والتص ن التراآ  م

ات( اطع) للمعين وينوالتضافر والتق ا ي. داخل التك ل بم وين آك ه والتك م عكس ن نظ ة م ات إيقاعي  وتباين
ة ادالت لوني ى  باإلضافةوتب ي  إل ل الجزئ يمات(التماث دائل والتقس دة الج ي ) وح دة المعين(والكل ات وح

زان           التوزيع الجيد ، والتوافق و  )واألشكال النجمية   والتناسب بين المساحات والعناصر حقق نوع من االت
    .والوحدة داخل العمل الفني

  
  )ب-٤٤٥شكل (العمل الفني الثاني ) ٢
 وصف العمل الفني •

ة هندسية من آل من                ين عناصر زخرفي ى الجمع ب تكوين زخرفي مستطيل بألوان متنوعة قائم عل
 .الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية

  المقومات والنظام البنائي للعمل الفني •
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  :تتحد العناصر الزخرفية لهذا التصميم وما يقوم عليه من محاور وشبكيات مختلفة في الجدول اآلتي
  الثانيالعمل الفني 

  العناصر الزخرفية
  الحضارة اإلسالمية  الحضارة المصرية القديمة

   
  

  الزخرفية " وحدة الطبق النجمي  الزخرفية" الجدائل"وحدة   الزخرفية" التقسيمات"وحدة 
  النظام البنائي للعمل الفني

  

البناء التصميمي قوامه شبكية من تقسيمات هندسية من 
المحاور المتعامدة وفق نظم ومساحات ذات نسب محددة 

يتحدد من خاللها آيفية صياغة العناصر الزخرفية 
  .لهندسية وتوزيعها داخل التكوينا

 التحليل الفكري والفلسفي للعمل •
يحمل العمل الفني مدلوال رمزيا يتمثل في التفاعل وااللتقاء بين الحضارة المصرية القديمة 
والحضارة اإلسالمية، وذلك من خالل بوابة تعكس في مضمونها وانفراجها وما ورائها بداية للتبادل 

وقد عمدت الباحثة لتمثيل مضمون ومجال االلتقاء إلى تزيين البوابة . الحضارتينوالتواصل الفني بين 
من خالل الجمع بين المفردات الهندسية للحضارتين وفق أسلوب التعاشق والمستخدم في مجال التطعيم 

". األرابيسك"ويعرف في عصرنا مجازا بفن " الزرنشان"بالخشب الملون والقشرة وهو أسلوب فن 
 الباحثة إلى استخدام المساحة اللونية الخالية في منتصف التكوين لتمثل انفراج البوابة، آما عمدت

  .واستخدمت اللون البيد الداآن آرمز للنور والمجد الذي ينعكس لدى التقاء هاتين الحضارتين العظمتين
  تحليل العمل الفني •

ئي وفق نظم التصغير والتكبير يعتمد التصميم آكل على التكرار القائم على نوع من التماثل الجز
وتمثل . باإلضافة إلى نظم التكرار العكسي من خالل التغير في االتجاه الرأسي للوحدات الزخرفية

ومجموعة لونية ) األبيض واألسود(زخرفة التقسيمات تكرارا لونيا متبادال بالتعاقب بين مجموعة لونية 
). األسود، األزرق، األحمر الداآن، الزيتوني( أو )األسود، األزرق، اصفر برتقالي، الزيتوني(أخرى 

وتمثل زخرفة الجدائل تكرارا قائما على التقاطع والتضافر وفق مسافات وأبعاد محددة نشأ عنها نوع 
آما وتمثل الشبكية . وتمثل حدة الطبق النجمي تكرارا شعاعيا. من التكرار المتبادل بين وحدتين هندسية

  . الذهبي التكرار المتوالي في صفوفالقائمة على وحدات الطبق
 )البيج الداآن (واألصفر البني إلى المائل واألبيضيشمل التصميم آال من اللون األسود واألبيض 

ألصفر  لألزرق وا واألخضر المائل،واألخضرلألصفر  المائل والبرتقاليواألزرق واألحمر الداآن 
  .ميم وفق مجموعات لونية مختلفة ومتوافقةهذه األلوان تتنوع وتتوزع داخل التص). الزيتوني(

تظهر التباينات في هذا التصميم سواء في العناصر الزخرفية المكونة أو في التصميم آكل من خالل 
تجاور المساحات اللونية الفاتحة والداآنة باإلضافة إلى األبيض واألسود وفق تفاعل المجموعات 

آما أن االختالف في نوع وسمك الخطوط وتنوع . أللواناللونية مع بعضها مما يزيد من شدة وقيمة ا
  .نسب المساحات وأبعاد العناصر أحدث نوع من التباين داخل التصميم

تنوع اتجاهات الحرآة هنا ناتج عن اختالف وتنوع نظم التكرار واإلنشاء ألعلى وأسفل ويمينا ويسارا 
واألشكال ونظم التكرار واإلنشاء آما أن تنوع وتباين الخطوط ونسب المساحات . وبشكل دائري

المختلف والتباينات اللونية للمساحات المختلفة داخل التصميم حقق نظما إيقاعية متنوعة من خطية 
  .ولونية
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ما تظهره الوحدة الزخرفية المرآبة من تماثل جزئي باإلضافة إلى شبه التماثل الجزئي للتصميم حول 
ت التشكيلية والعناصر والتوافق في النسب والمجموعات محور رأسي والتوزيع الجيد بين المساحا

  .اللونية حقق تناسب واتزان ووحدة في العمل الفني
  

  التصميمات الزخرفية القائمة على المدخل التجريبي الثاني: ثانيا
  )الجمع بين العناصر الزخرفية النباتية في الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية(
  )أ-٥٤٥ شكل(ي األول العمل الفن) ١
 وصف العمل الفني •

ة من آل من الحضارة المصرية   نباتيتكوين زخرفي مستطيل قائم على الجمع بين عناصر زخرفية     
 . ذو ألوان متنوعة زاهيةالقديمة والحضارة اإلسالمية

  المقومات والنظام البنائي للعمل الفني •
  : في الجدول اآلتين محاور وشبكيات مختلفةتتحد العناصر الزخرفية لهذا التصميم وما يقوم عليه م

  العمل الفني األول
  العناصر الزخرفية

    الحضارة اإلسالمية  الحضارة المصرية القديمة

      
  وحدة دائرية الشكل  الزخرفية" األرابيسك"وحدة   الزخرفية" اللوتس"وحدة 

  النظام البنائي للعمل الفني

  

ة هندسية بسيطة يعتمد البناء التصميمي على شبكي
قوامها تفاعل مجموعة من الدوائر المختلفة الحجم وفق 

نظم التراآب وأوضاع التماس حيث يتحدد من خاللها 
آيفية صياغة العناصر الزخرفية وتوزيعها وفق عالقات 

  .فنية خاصة داخل التصميم

  
 
 التحليل الفكري والفلسفي للعمل •

ين الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية من يعكس التكوين نوع من االتصال وااللتقاء ب
ويتمثل المدلول الرمزي في هذا التصميم في حرآة ومسارات الحقبات . خالل مفهوم الزمن والتاريخ

وحيث أن آل حضارة . التاريخية ضمن سلسلة متصلة ومتداخلة من التاريخ الزمني العام للحضارات
ا المسار فقد اعتمدت الباحثة على تمثيل آل حضارة وزمنها من بحقبتها التاريخية تعد حلقة ضمن هذ

آما اعتمدت الباحثة ضمن هذه الحلقة الجمع . خالل دائرة على شكل تروس الساعة تمثل حلقة زمنية
بين مفردات آال الحضارتين وفق نظام دائري شعاعي يرمز إلى دوران الزمن وحرآة التاريخ 

آما استخدمت الباحثة اللون . بة زمنية معينة، فهي في اتصال دائمالمتتابعة التي ال تتوقف عند حق
  .للداللة على قوة وتأثير الزمن في تاريخ الحضارات) للتروس(األزرق الداآن 

  تحليل العمل الفني •
. يقوم التكوين آكل على التكرار المتراآب والتماس عند نقاط معينة لوحدة زخرفية دائرية مرآبة

هذا التكوين على نظم التكرار الشعاعي والدائري لوحدة زخرفية مرآبة قوامها وتعتمد الباحثة في 
من ) شريط(من عنصر اللوتس الزخرفي ومساحة ) شريط(التكرار اللوني المتبادل ما بين مساحة 

ويقوم آل من هذين الشريطين على التكرار القائم على التراآب ونظم . وحدة األرابيسك الزخرفية
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آما ويمثل آل من الشريطين تكرارا لونيا عكسيا بالنسبة لآلخر ضمن الوحدة . يرالتصغير والتكب
ويحيط بالوحدة المرآبة إطار زخرفي قائم على التكرار المتبادل والمتراآب ما بين وحدتين . المرآبة

  .متراآبتين من اللوتس وشريط من وحدة األرابيسك يختلف عن مثيله السابق في اتجاه ووضع التكرار
تمدت الباحثة مجموعة لونية أساسية قائمة على التدرج اللوني لقيم لونية فاتحة وداآنة للون األزرق اع

ومجموع لونية ثانوية قائمة على ). اللبني(واألزرق الفاتح ) الكحلي(ما بين اللون األزرق الداآن 
 ضافة إلى درجات من اللونباإل. التدرج اللوني ما بين درجات البني المائل للبرتقالي واللون البرتقالي

  .  آخلفية للعنصر الزخرفي المرآب والتكوين آكل)البيج( األبيض المائل للبني واألصفر
تجاور القيم اللونية الفاتحة والداآنة جنبا إلى جنب وفق نظم التدرج اللوني ونظم التكرار العكسي حقق 

 التباين أيضا من خالل االختالف في نسب ويتحقق. تباينات لونية ذات قيمة جمالية عالية داخل التكوين
  .العناصر ونسب المساحات اللونية وفق تنوع نظم التكرار واإلنشاء المختلفة

تتحقق القيم الحرآية داخل التصميم من خالل تنوع اتجاهات التكرار ووفق نظم اإلنشاء دائريا وألعلى 
لنظم اإليقاعية والخطية داخل وتتحقق مجموعة من ا. وأسفل ومن الداخل إلى الخارج وبالعكس

التصميم آانعكاس للتنوع في نظم التكرار والعالقات اإلنشائية وتنوع الخطوط والصياغات التشكيلية 
  . والمالمس والتباينات اللونية

يظهر التصميم توافقا وتباينا لونيا متنوعا وتوزيعا جيدا لألشكال والمساحات وعالقتها بالفراغات داخل 
هذه النظم واألسس التشكيلية . إلضافة إلى التماثل التام في الوحدة المرآبة المكونة للتصميمالتصميم، با

  .حققت في مجموعها قيم جمالية عالية في التصميم الزخرفي آالتناسب واالتزان والوحدة
  
  )ب-٥٤٥شكل (العمل الفني الثاني ) ٢
 وصف العمل الفني •

ناصر زخرفية نباتية من آل من الحضارة المصرية   تكوين زخرفي مستطيل قائم على الجمع بين ع    
 .القديمة والحضارة اإلسالمية ويتميز بمجموعات لونية زاهية ومتنوعة

  المقومات والنظام البنائي للعمل الفني •
  :تتحد العناصر الزخرفية لهذا التصميم وما يقوم عليه من محاور وشبكيات مختلفة في الجدول اآلتي

  العمل الفني الثاني
  لعناصر الزخرفيةا

    الحضارة اإلسالمية  الحضارة المصرية القديمة

      
  وحدة دائرية الشكل  الزخرفية" القرنفل"وحدة   الزخرفية" اللوتس"وحدة 

  النظام البنائي للعمل الفني

  

ويقوم البناء التصميمي على شبكية هندسية قوامها 
مجموعة من الدوائر والخطوط الحلزونية المختلفة 

الحجام والمحاور المتعامدة وفق أبعاد ونسب مختلفة ا
والتي يتحدد من خاللها آيفية توزيع وصياغة العناصر 

الزخرفية الهندسية وفق عالقات فنية خاصة داخل 
  .  التكوين الزخرفي

 
 التحليل الفكري والفلسفي للعمل •
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ة من خالل فصل الربيع يرمز التكوين إلى تالقي الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمي
ضمن آال الحقبتين التاريخيتين، وذلك من خالل الجمع بين زهرتي اللوتس والقرنفل، ضمن تكوينات 

 تلتقي  انسيابيةدائرية تمثل تناثر مجموعة من األزهار التي تحملها نسمات الربيع في حرآات دائرية
  .في مرآز واحد يعكس تواصل الحضارتين

 
 
 
  تحليل العمل الفني •

التصميم الزخرفي آكل قائم على التكرار اللوني المتبادل والدائري لمساحات حلزونية، باإلضافة 
آما ويظهر . إلى التكرار الحر القائم على نظم التراآب والتصغير والتكبير لوحدتين زخرفيتين مرآبتين

  .التكرار البسيط المنتظم على أطراف التكوين
من وحدات ) شريط(ألولى تكرارا لونيا متبادال ما بين مساحات تمثل الوحدة الزخرفية المرآَبة ا

من وحدات اللوتس الزخرفية، آما يمثل آل من الشريطين ) شريط(القرنفل الزخرفية ومساحات 
تكرارا قائما على نظم التراآب والتصغير والتكبير، آما ويمثل آال الشريطين تكرارا لونيا عكسيا 

وتمثل الوحدة الزخرفية المرآَبة الثانية وحدة دائرية لمساحة . مرآبةبالنسبة لآلخر ضمن الوحدة ال
  .لونية ذات آنار يقوم على التكرار المتبادل بين وحدتين متراآبتين من اللوتس والقرنفل

من درجات األزرق (يشمل التكوين مجموعات لونية قائمة على التدرج اللوني بين مجموعة لونية 
تتفاوت في آل ) من درجات البني المحمر والبرتقالي(مجموعة لونية أخرى و) الداآن واألزرق الفاتح

 األبيض باإلضافة إلى درجات األخضر الفاتح ودرجات. منهما القيم اللونية ما بين الفاتح والداآن
  . واللون األصفر)البيج(المائل الى البني واألصفر 

جنبا إلى جنب وفق نظم التدرج اللوني والمساحات تتفاعل القيم اللونية المعتمة والقيم اللونية المضيئة 
الحلزونية المتداخلة ضمن الوحدة الزخرفية المرآبة والتصميم آكل، محققة التباين في التصميم 

آما أن تنوع واختالف حجم الخطوط وأبعاد العناصر . باإلضافة إلى تحقيق تباين الشكل مع األرضية
  .ق تباينات متنوعة بين الصياغات التشكيلية داخل التصميمونسب المساحات وفق النظم المختلفة حق

تنوع اتجاهات التكرار من االتجاه الدائري والشعاعي من الداخل للخارج وبالعكس حقق نوعا من القيم 
وتميز التصميم الزخرفي بمجموعة من الجمل اإليقاعية الخطية واللونية والتي . الحرآية داخل التصميم
وع نظم وأوضاع التكرار والتبادالت والتباينات اللونية والعالقات اإلنشائية من انعكست من خالل تن

  .التراآبات والتصغير والتكبير والتباين والتنوع في المساحات والعناصر والمالمس والخطوط
ويتحقق في التصميم نوع من التماثل شبه الجزئي والذي انعكس من خالل التوافق اللوني والتوزيع 

شكال والمساحات وعالقاتها بالمساحات الفارغة في التصميم، وآذلك التوافق بين نسب الجيد لأل
آل ذلك باإلضافة إلى ما سبق من نظم بنائية . الصياغات الزخرفية والمساحات المشغولة والفراغات

 وأسس تشكيلية ساهم في تحقيق قيم جمالية عالية داخل التصميم تتمثل في التناسب واالتزان والوحدة
  .الفنية

  
  
  

  التصميمات الزخرفية القائمة على المدخل التجريبي الثالث: ثالثا
  )الجمع بين الكتابات في الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية(
  )أ-٦٤٥ شكل(العمل الفني األول ) ١
 وصف العمل الفني •

تطيل ذو    ي مس وين زخرف ة  تك ة متنوع ات لوني ين   درج ع ب ى الجم ائم عل ا ق ل الكتاب ي آ ن ت ف  م
 .الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية

  المقومات والنظام البنائي للعمل الفني •
  : في الجدول اآلتيتتحد العناصر الزخرفية لهذا التصميم وما يقوم عليه من محاور وشبكيات مختلفة

  العمل الفني األول
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  العناصر الزخرفية
    ميةالحضارة اإلسال  الحضارة المصرية القديمة

  

        

 نصها آتابات هيروغليفية
الحضارة "يمثل آلمة 

  "المصرية القديمة

 آتابات آوفية مربعة  وحدة هرمية الشكل 
نصها يمثل آلمة 

الحضارة "
  "اإلسالمية

  الوحدة الزخرفية المرآبة  وحدة مربعة الشكل

  النظام البنائي للعمل الفني

  

من التقسيمات يقوم البناء التصميمي على شبكية 
الهندسية من خالل تفاعل مجموعة من الخطوط الراسية 
والمائلة المتقاطعة والمنكسرة والتي ينشا عن تكرارها 
مساحات مربعة ومستطيلة متراآبة راسية ومائلة ذات 

أبعاد مختلفة، يتم من خاللها تحديد أسلوب توزيع 
  .العناصر الزخرفية داخل التصميم الزخرفي

 كري والفلسفي للعملالتحليل الف •
د             ذي يع ع ال ن       أساس يقوم التكوين على عنصرين هما المرب اء الهندسي في الف و رمز   اإلسالمي  البن  فه

ذي        اإلسالمية للحضارة   ة           أليعكس ا  ، والشكل الهرمي ال و رمز للحضارة المصرية القديم . هرامات فه
ات خاص           إلىهذان العنصران    د       جانب ما تمتاز به آال الحضارتين من آتاب ا تع ا     أيضا ة به  احد رموزه

ة  ة المربع ات الكوفي ة والكتاب ات الهيروغليفي ي الكتاب ل ف ن خالل صياغة  ،وتتمث ع بعضها م  تتفاعل م
ين الحضارتين  وار ب وي والح ن االتصال اللغ وع م ة تعكس ن كيلية مرآب ن خالل تش ر م ذي يظه ، وال

ل  ة والتصميم آك ة المرآب دة الزخرفي ا يعكس .الوح هد اح فالتصميم هن ف التخاطبأوج ين   والتعري ب
   ".الحضارة اإلسالمية"و" الحضارة المصرية القديمة "آلمتيالحقبتين من خالل 

  تحليل العمل الفني •
ر لكل من مجموعة من             يعتمد التصميم على التكرار البسيط     ى التصغير والتكبي ائم عل ارات ا  الق  لكن

ة، ومجموعة     زخرفية  ال "الشرائط" ة        قوامها الكتابات الكوفي ة المرآب وم    .  من الوحدات الزخرفي ا ويق آم
ة       التصميم على التراآب بين      ل    . الوحدات الزخرفية المرآبة وتكوينات الكتابات الكوفية المربع ا وتمث آم

ة                  ة المربع ة الكوفي ة هي الكتاب ه وحدة زخرفي ا قوام  الكنارات الكتابية في التصميم تكرارا بسيطا متعاقب
ة                  بين .وذلك ضمن مساحات منكسرة    ردة الكتاب ين مف داخل ب ى التعاشق والت ة عل ما تقوم الوحدات المرآب

  .الكوفية المربعة ومفردة الهرم الهيروغليفي
وني         الباحثة مجموعتين لونيتين  تناولت   درج الل ى الت ة عل ى .  خاصة قائم داآن         األول يج ال ين الب راوح ب  تت

يض راوحواألب ة تت داآن ، والثاني ي ال ون البن ابين الل ه م الي  بدرجات اتح والبرتق الي الف ازا ( والبرتق مج
ى          بدرجاته   )الخربزي ل إل يج ( والبني    األحمر وقيمة داآنة من األبيض المائ داآن  الب ة       ) ال يم لوني  وفق ق
  .األسود إلى باإلضافةمتعددة، 

ا    ة جنب ة المعتم يم اللوني اور الق ىتج وني    إل درج الل م الت ق نظ يئة وف ة المض يم اللوني ع الق ب م ي  جن  ف
ى  باإلضافة والتصميم آكل     ) األرضية تباين الشكل مع      (الزخرفية   الوحدات  حقق   واألبيض  األسود  إل

ة          ة المتوافق ين المجموعات اللوني اين       . تباينا فيما ب ل التب ا يتمث ام من خالل االختالف في          أيضا آم  أحج
  .العناصر ونسب المساحات المكونة للتكوين
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رار   ن تك ي التصميم م رار ف ات التك وع اتجاه لوتتن م بأوضاع راسي ومائ ق نظ ة وف ية ومختلف  عكس
ل التصميم   ة داخ ن الحرآ وع م ق ن ا حق ر مم درج والتصغير والتكبي وع. الت اعد التن وطوس ي الخط   ف

ه من       و واإلنشاء في نظم التكرار    والملمس و  ا عن ا نش اين  م ام في نسب المساحات    التب  العناصر،  وأحج
ة  في المجموعات التباينات تنوع اتجاه التكرار و  و ة ذات فواصل    إيقاعات في تحقيق   اللوني ة ولوني  خطي

   . متفاوتة داخل العمل الفنيوأوضاعزمنية 
ة          أنآما   ائية  ما تناولته الباحثة من نظم تكراري ائي              وإنش ر وفق النظام البن ى التصغير والتكبي ة عل   قائم

ة ل               الهندسي للعمل  ردات المكون ة داخل المساحات والمف درجات اللوني  باإلضافة ،  لتصميم  والظالل والت
ى كيلية، وأوضاع نسب إل ياغتها التش ة ص ا أعطى  العناصر وطبيع ا إحساس يم و بإيهامي ق التجس العم

ة .الفراغي ذا العمق آقيم د ه ة ولتأآي ة فني ة هام ي جمالي ذا التصميم الزخرف ي ه ة ف دت الباحث ى عم  إل
ك     في تداخل وتراآب مع العنا     خطان مستقيمان في اتجاه مائل وراسي        إضافة ة وذل  حسب   صر الزخرفي

نظم        .النظام البنائي واتجاهات العناصر والمساحات التشكيلية في العمل الفني            ذه ال  واألسس وتتفاعل ه
د للعناصر والمساحات          التوافق  إلى باإلضافةالتشكيلية في مجموعها مع بعضها البعض        ع الجي والتوزي

  .  وحدة داخل العمل الفنيوالاللونية محققة بذلك قيما جمالية آالتناسب واالتزان 
  
  )ب-٦٤٥شكل (العمل الفني الثاني ) ٢
 وصف العمل الفني •

ة       ن الحضارة المصرية القديم ل م ي آ ات ف ين الكتاب ع ب ى الجم ائم عل تطيل ق ي مس وين زخرف تك
 .والحضارة اإلسالمية يتميز بألوان ودرجات متعددة

  المقومات والنظام البنائي للعمل الفني •
  :خرفية لهذا التصميم وما يقوم عليه من محاور وشبكيات مختلفة في الجدول اآلتيتتحد العناصر الز

  الثانيالعمل الفني 
  العناصر الزخرفية

  الحضارة اإلسالمية  الحضارة المصرية القديمة

  
  

آتابات هيروغليفية نصها يمثل الزخرفية بداخلها " اإلهليلج"وحدة 
  ".أمنحوتب األول "اسم الملك

" سليمان العظيم"الزخرفية الخاصة بالسلطان " طغراءال"وحدة 
  ".سليمان القانوني"أو 

  النظام البنائي للعمل الفني

  

يعتمد البناء التصميمي على تفاعل مجموعة من 
الخطوط الراسية واألفقية المتعامدة وفق شبكية من 
التقسيمات الهندسية المختلفة المكررة والمتقاطعة 

دد أسلوب وآيفية تفاعل وتوزيع والمتراآبة والتي تح
العناصر وعالقاتها ببعضها البعض من خالل نظم 

  .مختلفة

 التحليل الفكري والفلسفي للعمل •
يعكس التكوين تواصل الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية على منحنى ومستوى 

خالل الجمع بين ختم شخصي بين ملوك مصر القدماء وسالطين العصر العثماني اإلسالمي وذلك من 
سليمان القانوني "الخاص بالسلطان " الطغراء"وختم ") عصر الدولة الحديثة" (أمنحوتب األول"الملك 

  . آنوع من المراسالت الرسمية والحوارات الشخصية بين الحضارتين) العصر العثماني" (أو العظيم
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 تحليل العمل الفني •
 بأسلوب فني خاص من خالل "المفروآة" ونظام امدينقانون المتعالجمع بين مبدأ يعتمد التكوين 

نالحظ . صياغة الوحدات ضمن تكوين زخرفي مرآب متكامل يتكرر بالتراآب داخل العمل الفني
الزخرفية " الطغراء"التكرار البسيط والعكسي القائم على التقابل والتراآب والتصغير والتكبير لمفردة 

آما يقوم التصميم على . ألفقية والرأسية الموزعة في التكوينوذلك في وسط التكوين وفي المساحات ا
التكرار البسيط القائم على التكبير والتصغير والتراآب ضمن مساحات أو آنارات أفقية ورأسية لوحدة 

آما ويمثل التكوين تكرارا متبادال بين وحدتين ضمن صفوف أفقية ورأسية داخل . الزخرفية" اإلهليلج"
  .التكوين
المجموعة األولى تنحصر ما بين .  الباحثة مجموعتين لونيتين قائمتين على التدرج اللونياعتمدت

اللون البني الداآن واللون البرتقالي وفق قيم لونية متدرجة، والمجموعة الثانية تنحصر ما بين اللون 
 إلى اللون األصفر باإلضافة. وفق قيم لونية متدرجة) اللحمي(البني الداآن واللون الزهري المائل للبني 

  . لخلفية التكوين)البيج(لبني واألصفر لاألبيض المائل  للكتابات الهيروغليفية واللون النقي
تجاور القيم اللونية المعتمة والمضيئة وفق التوزيعات اللونية المتدرجة والمتبادلة في صفوف أفقية 

يضا في نسب المساحات والعناصر آما يتحقق التباين أ. ورأسية حقق نوعا من التباين في التصميم
  .والخطوط من خالل نظم التكبير والتصغير

تتنوع اتجاهات التكرار في التصميم وفق نظم التكرار واإلنشاء والتدرج اللوني رأسيا وأفقيا من األعلى 
آما يتحقق . لألسفل وبالعكس ويمينا ويسارا وبالعكس، مما ساعد في تحقيق الحرآة داخل التصميم

لتصميم مجموعة من النظم اإليقاعية الخطية واللونية وذلك من خالل تنوع اتجاهات ونظم داخل ا
التكرار واإلنشاء والحرآة، والتباين في نسب الصياغات والمساحات التشكيلية باإلضافة إلى التباين في 

  .المجموعات اللونية
نية والتي تنشأ في مجموعها من ويعكس التكوين قيما جمالية متنوعة آالتناسب واالتزان والوحدة الف

. التوزيع الجيد والمتوافق للمساحات اللونية واألشكال والعناصر والتوافق بين نسب العناصر المختلفة
باإلضافة إلى التماثل الشبه تام من خالل محور منصف رأسي وأفقي داخل التكوين، وما يمتاز به 

  .نية وتباينات مختلفةالتكوين من نظم بنائية متنوعة وإيقاعات خطية ولو
  

  التصميمات الزخرفية القائمة على المدخل التجريبي الرابع: رابعا
  )الجمع بين الرموز في الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية(
  )أ-٤٧٥ شكل(العمل الفني األول ) ١
 وصف العمل الفني •

ين رموز آل من الحضارة       تكوين زخرفي مستطيل يتميز بمجموعة لونية زاهية قائم على الجمع           ب
 .المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية

  المقومات والنظام البنائي للعمل الفني •
  : في الجدول اآلتيتتحد العناصر الزخرفية لهذا التصميم وما يقوم عليه من محاور وشبكيات مختلفة

  األولالعمل الفني 
  العناصر الزخرفية

  اإلسالميةالحضارة   الحضارة المصرية القديمة

  
  

   المائلةالزخرفية" المفروآة"وحدة   الزخرفية" الجناح"وحدة 
  النظام البنائي للعمل الفني
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يعتمد البناء التصميمي شبكية قائمة على تفاعل 
)  درجة٤٥(مجموعة من المحاور المائلة بزاوية 

وباتجاهات متعاآسة ووفق نظم وأبعاد بنائية خاصة نشأ 
احات مختلفة يتحدد وفقها أبعاد عنها تقسيمات ومس

وآيفية وأسلوب توزيع الوحدات الزخرفية داخل 
  .التصميم

 التحليل الفكري والفلسفي للعمل •
الملكي بما يعكسانه من النظام البنائي " الجناح"و" المفروآة"اعتمدت الباحثة على استخدام رمزي 

اغة وحدة زخرفية مرآبة تمثل الفكر المستمر والقوانين الحرآية في الطبيعة والكون وذلك في صي
. اإلنساني الذي هو دائما في تفاعل وحرآة مستمرة وإبداع وتواصل عبر حقبات تاريخية عديدة

التكوين يرمز إلى التقاء الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية من خالل طبيعة الفكر 
والتفاعل مع آل جديد وما يمليه من أفكار ) ةآأسراب الطيور المهاجر(اإلنساني الحرة والدائبة البحث 

  .خصبة
  تحليل العمل الفني •

يعتمد التصميم . يمثل التصميم الزخرفي هنا نوعا من التكرارت الحرة وفق نظم بنائية خاصة
التكرار القائم على التراآبات المختلفة ونظم التصغير والتكبير وفق نسب وأبعاد متفاوتة لوحدة زخرفية 

تكرارا شعاعيا " الجناح"وتمثل وحدة . الزخرفي" الجناح"وعنصر " المفروآة"صر مرآبة من عن
تكرارا دائريا وفق أبعاد ثابتة " المفروآة"وتمثل . قائما على التبادل اللوني وفق نظم من التدرج اللوني

آبة وتمثل الوحدة الزخرفية المر. من خالل تعامد أربعة خطوط مستقيمة وفق اتجاهات وزوايا مختلفة
تكرارا عكسيا وفق النظام البنائي واتجاه التكرار الخاص بها وذلك من خالل تكرار دائري وفق 

  . عقارب الساعة وبالعكس
يقوم العمل على مجموعة لونية قائمة على التدرج اللوني ما بين اللون األزرق واألخضر الفاتح بما 

األبيض المائل الى البني الذهبي ودرجات من بينهما من قيم لونية فاتحة وداآنة باإلضافة إلى اللون 
  . في خلفية التصميم)البيج(واألحمر 

تتفاعل القيم اللونية المعتمة والمضيئة جنبا إلى جنب وفق نظم البناء والتدرج اللوني ضمن الوحدة 
العمل المرآبة والتصميم آكل محققة تباينات لونية عالية بالنسبة لبعضها وتباينا بين األشكال وأرضية 

  .آما ويتحقق التباين من خالل تفاعل العناصر الزخرفية وفق نظم التكبير والتصغير. الفني
تتحقق الحرآة من خالل التنوع واالختالف في اتجاهات التكرار من اتجاه دائري مع عقارب الساعة 

نوع في حجم آما أن التنوع في التكرار وفق العالقات اإلنشائية والت. وبالعكس ومن الداخل للخارج
الخطوط واألشكال والمساحات والمالمس المختلفة والتباينات اللونية في العناصر والتباين داخل 

  .التصميم والتباين مع الخلفية حقق نظما إيقاعية خطية ولونية
إن ما يعكسه التصميم من توزيع جيد للعناصر وفق النظم المختلفة، والتوافق في نسب العناصر وبين 

اللونية للعناصر والفراغات داخل التصميم وشبه التماثل الجزئي الذي تمثله الوحدة المساحات 
الزخرفية المرآبة وفق نظامها البنائي، إلى جانب قيم التباين واإليقاع والتنوع، ساهمت جميعها في 

  .تحقيق قيم جمالية أخرى آالتناسب واالتزان والوحدة داخل التصميم
  
  )ب-٤٧٥كل ش(العمل الفني الثاني ) ٢
 وصف العمل الفني •

ة والحضارة                    تكوين زخرفي مستطيل قائم على الجمع بين رموز آل من الحضارة المصرية القديم
 .اإلسالمية وفق مجموعات لونية متنوعة

  المقومات والنظام البنائي للعمل الفني •
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  : الجدول اآلتيتتحد العناصر الزخرفية لهذا التصميم وما يقوم عليه من محاور وشبكيات مختلفة في
  العمل الفني الثاني
  العناصر الزخرفية

  الحضارة اإلسالمية  الحضارة المصرية القديمة

 
  

  
    

" التقسيمات"وحدة 
  الزخرفية

وحدة 
" اللوتس"

  الزخرفية

" الجناح"وحدة 
  الزخرفية

دة  دائل"وح " الج
  الزخرفية

ق   دة الطب وح
 الزخرفية " النجمي

" الالله"وحدة 
  الزخرفية

  النظام البنائي للعمل الفني

  

يقوم البناء التصميمي على شبكية تتفاعل فيها مجموعة 
من المحاور األفقية والراسية المتعامدة والدوائر وفق 

ويتحدد من . أبعاد خاصة وتقسيمات تعتمد نظم التصغير
خالل مجموع المحاور والدوائر والمساحات الناتجة 

خرفية وآيفية توزيعها عنها أسلوب صياغة العناصر الز
  .داخل العمل الفني

 التحليل الفكري والفلسفي للعمل •
عمدت الباحثة في هذا التكوين إلى الجمع بين الرموز الخاصة بكل من الحضارة المصرية القديمة 
والحضارة اإلسالمية ضمن تكوين يحمل مدلول فلسفي يمثل حديقة ملكية خاصة آرمز االلتقاء الزمني 

تعكس الحديقة بما تحويه مجموعاتها اللونية ورموزها الزخرفية وفق صياغات وأوضاع . للحقبتين
" اللوتس"ويتمثل ذلك من خالل مجموعة من أزهار . تشكيلية خاصة شموخ ومجد الحضارتين

قائمة على مساحة خضراء خصبة ) لما تمثله آل منهما من مكانة هامة في حضارتها(الملكية " الالله"و
وقد عمدت الباحثة في تكوينها إلى (ا مجموعة من الطيور الملكية وفق أوضاع مختلفة، تتهادى بينه
  ).الملكي بما يعكسانه من نظم وبنائيات تمثل قوانين الكون" الجناح"و" الطبق النجمي"الجمع بين 

  تحليل العمل الفني •
مفردة زخرفية مرآبة يعتمد العمل الفني على التكرار البسيط القائم على نظم التصغير والتكبير ل

تقوم المفردة المرآبة على التكرار المتبادل . تمثل تكوين زخرفي قائم على عناصر زخرفية مختلفة
في صفوف تعتمد التصغير والتكبير، " الالله"و" اللوتس"والعكسي والتقابل والتراآب ما بين زهرتي 

ل تكوينات األزهار تكرارا شعاعيا تمث. والتكرار البسيط والمتراآب لعنصر الطيور الزخرفي المجرد
قائما على التراآب، وتمثل وحدة الطبق النجمي تكرارا شعاعيا قائما على التبادل اللوني بين األخضر 

آما وتمثل األجنحة تكرارا لونيا متبادال بين األزرق والفيروزي واألخضر . الفاتح واألحمر الداآن
باإلضافة إلى ما تمثله . الشعاعي والعكسي أو التدابرالفاتح وتتفاعل مع بعضها وفق نظم التكرار 

  .زخرفة التقسيمات من تبادالت لونية متعاقبة وزخرفة الجدائل من تضافر وتقاطع
يقوم التصميم على مجموعات لونية مختلفة قوامها اللون األحمر واألزرق والفيروزي واألخضر الفاتح 

  واألزرقاألصفر(من األخضر المائل لكل من واألصفر واألسود واألبيض باإلضافة إلى درجة 
  .آخلفية للعمل الفني) والبيج

تتجاور المساحات اللونية الفاتحة والداآنة وفق التوزيعات والنظم المختلفة محققة نوعا من التباين سواء 
ل باإلضافة إلى تباين األلوان المكملة داخ. بالنسبة لبعضها البعض أو بالنسبة ألرضية العمل الفني

آما ويظهر التباين داخل التصميم من خالل االختالف في نوع وحجم الخطوط واألشكال . التصميم
  .والمساحات وفق النظم والعالقات المستخدمة

تتنوع اتجاهات التكرار من وضع دائري ومائل ومن الداخل للخارج وألعلى محققة في مجموعها نوعا 
ميم مجموعة من اإليقاعات الخطية واللونية ناتجة عن وتتحقق داخل التص. من الحرآة داخل التكوين
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التباين في المجموعات اللونية والتنوع والتباين في سمك ونسب الخطوط واألشكال والمساحات 
  .والمالمس ونظم التكرار باإلضافة إلى العالقات اإلنشائية المختلفة
ة     تتفاعل القيم واألسس التشكيلية في مجموعها داخل التصميم إلى ج          ات اللوني انب التوزيع الجيد والتوافق

ة                   ة عالي يم جمالي ة ق والتوافق في األبعاد والمساحات، والتماثل الجزئي في العناصر والتكوين آكل محقق
  .من تناسب واتزان ووحدة، إلى جانب اإليقاعات والتباينات داخل التصميم الزخرفي

  
  ريبي الخامسالتصميمات الزخرفية القائمة على المدخل التج: خامسا

  )الجمع بين العناصر الزخرفية المختلفة في الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية(
  )أ-٤٨٥ شكل(العمل الفني األول ) ١
 وصف العمل الفني •

ن الحضارة المصرية      ة م ة مختلف ين عناصر زخرفي ع ب ى الجم ائم عل تطيل ق ي مس وين زخرف تك
 .وعات لونية متنوعةالقديمة والحضارة اإلسالمية وفق مجم

  المقومات والنظام البنائي للعمل الفني •
  : في الجدول اآلتيتتحد العناصر الزخرفية لهذا التصميم وما يقوم عليه من محاور وشبكيات مختلفة

  األولالعمل الفني 
  العناصر الزخرفية

  الحضارة اإلسالمية  الحضارة المصرية القديمة

 
    

  
  

" التقسيمات"وحدة 
  زخرفيةال

" اللوتس"وحدة 
  الزخرفية

 الزخرفية " وحدة الطبق النجمي  الزخرفية" الجدائل"وحدة   آتابات هيروغليفية

  النظام البنائي للعمل الفني

  

يعتمد البناء التصميمي شبكية من محاور راسية وأفقية 
ومحاور مائلة وأنصاف دوائر تتفاعل مع بعضها في 

.  نظم التصغيرصفوف من خالل أبعاد متدرجة وفق
ويتحدد وفق مجموع المحاور مساحات تشكيلية يتم من 
خاللها توزيع العناصر والمفردات الزخرفية المكونة 

  .للتصميم وتحديد اتجاهاتها

 التحليل الفكري والفلسفي للعمل •
يتمثل المدلول الفلسفي لهذا العمل الفني في الوحدة الزخرفية المرآبة آرمز فكري وفني يعكس 

فالوحدة المرآبة تمثل . اصل بين فناني آل من الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالميةالتو
جزءا من جدارية خاصة قائمة على مجموعة من القيم والرموز والصياغات التشكيلية لكال الحضارتين 

ابية شعاعية ومنكسرة تعكس حرآة وانسيمنحنية ووالتي عمدت الباحثة إلى تطويعها من خالل خطوط 
 نظم  ما يقوم عليه منوفق -يمثل التكوين آكل. خر انسيابهامياه الشالل وما تحدثه من انكسار في آ

نوع من التوافق والتواصل في الحوار الفكري تعكس  متواصلةانسيابية وحرآة  -وأوضاع خاصة
  .والفني بين الحضارتين

  تحليل العمل الفني •
ى مجموعة من نظم التقابل والتراآب والتصغير والتكبير يعتمد التصميم التكرار البسيط القائم عل

وتمثل الوحدة المرآبة تكرارا حرا تتوزع فيه . لوحدة زخرفية مرآبة وذلك ضمن صفوف أفقية متتالية
آما وتمثل وحدة التقسيمات الزخرفية تكرارا لونيا متبادال بالتعاقب . العناصر المختلفة بشكل متوافق
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 األصفر واألحمر واألخضر الزاهي –األبيض واألسود (مختلفتين وهما بين مجموعتين لونيتين 
وتمثل وحدة الجدائل ).  األسود واألحمر واألخضر الزاهي–األبيض واألصفر (و ) والرمادي

آما وتمثل الشبكية على الطبق النجمي . الزخرفية تكرارا لونيا متبادال متضافرا بين شريطين منكسرين
وتمثل وحدات .  قائما على نظم من التشابك والتقاطع ضمن مصفوفة متواليةتكرارا شعاعيا دائريا

 بينما تمثل الكتابات الهيروغليفية تكرارا ا على التراآب والتصغير والتكبير،اللوتس تكرارا شعاعيا قائم
  .بسيطا في صفوف أفقية

مر واألخضر يشتمل التصميم على مجموعات لونية متنوعة من األبيض واألسود واألصفر واألح
  . والرمادي واألزرق والفيروزي ودرجات من البيج في خلفية العمل الفنيالمائل إلى األصفر

يتحقق التباين من خالل تجاور المجموعات اللونية المتنوعة من قيم لونية فاتحة وداآنة وذلك بالنسبة 
أو ضمن الوحدة الزخرفية لبعضها البعض وبالنسبة لخلفية العمل سواء ضمن الوحدة الزخرفية المفردة 

  .المرآبة أو ضمن النظام البنائي للتصميم آكل
ة والتصميم              . لألسفل اتجاه التكرار في التصميم آكل         رار في الوحدة المرآب وع اتجاهات التك ا وتتن آم

عامة من اتجاهات دائرية ومن الداخل للخارج ومن أعلى ألسفل محققة نوع من القيم الحرآية المتنوعة           
ل ا يللعم اين       . لفن ة والتب ات اللوني كيلية والتباين ات التش نظم والعالق ة وال يم الحرآي ي الق وع ف ذا التن ه

ة         ات اللوني ن اإليقاع ة م ل متنوع ق جم س حق ردات والمالم احات والمف وط والمس ي الخط وع ف والتن
  .والخطية داخل التصميم

ره التصميم م  ا يظه ى جانب م ابقة إل ة الس يم الفني ة تتفاعل األسس والق ات لوني ي وتوافق ل جزئ ن تماث
ا   ة قيم ا بالفراغات محقق كيلية وعالقاته احات التش ع بعضها ونسب المس ي نسب العناصر م ق ف وتواف

  .جمالية أخرى تتمثل في آل من لتناسب واالتزان والوحدة الفنية داخل التصميم الزخرفي
  
  )ب-٤٨٥شكل (العمل الفني الثاني ) ٢
 وصف العمل الفني •

ي وين زخرف ن الحضارة المصرية    تك ة م ة مختلف ين عناصر زخرفي ع ب ى الجم ائم عل تطيل ق  مس
 .القديمة والحضارة اإلسالمية وفق مجموعات لونية متنوعة

  المقومات والنظام البنائي للعمل الفني •
  :تتحد العناصر الزخرفية لهذا التصميم وما يقوم عليه من محاور وشبكيات مختلفة في الجدول اآلتي

  ي الثانيالعمل الفن
  العناصر الزخرفية

  الحضارة اإلسالمية  الحضارة المصرية القديمة

  
  

 
    

دة   الزخرفية" اللوتس"وحدة   الزخرفية" التقسيمات"وحدة  دائل"وح " الج
  الزخرفية

ق  دة الطب وح
  الزخرفية " النجمي

دة  " األرابيسك"وح
  الزخرفية

  النظام البنائي للعمل الفني

  

صميمي على شبكية عمودية من محور يقوم البناء الت
راسية وأفقية متعامدة ومتقاطعة ينشأ عنها تقسيمات 
هندسية مستطيلة تحكمها قوانين نسب خاصة قائمة 
على نظم التصغير، حيث يتحدد وفقها آيفية توزيع 

  .العناصر وأوضاعها داخل التصميم

 التحليل الفكري والفلسفي للعمل •
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ل بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية من خالل يعكس التكوين نوع من التواص
مدلول رمزي وفلسفي قائم على مفهوم القرية، حيث تتفاعل مجموعة من القرى المجاورة لبعضها بما 

والبيوت والنباتات والطرق وذلك ضمن  والسواقي تحويه من معالم مختلفة آاألراضي الزراعية
  . الحقبتين التاريخيتين

   العمل الفنيتحليل •
يعتمد التصميم آكل على التكرار البسيط في صفوف أفقية ورأسية متعامدة ومتالقية عند الزوايا 
ضمن مساحات هندسية متدرجة وفق عالقات إنشائية من التصغير والتكبير لوحدة زخرفية مرآبة 

متراآب لوحدة مرآبة آما تعتمد الوحدة الزخرفية المرآبة الرئيسية على التكرار العكسي وال. رئيسية
وتشمل الوحدة المرآبة الثانوية على مجموعة من العناصر الزخرفية . ثانوية ضمن تكوين مثلث الشكل

الزخرفية في ذاتها تكرارا شعاعيا قائما " اللوتس"المختلفة التي تتفاعل وفق نظم متنوعة، فتمثل وحدة 
نظم التراآب والتصغير والتكبير، وتمثل على التبادل اللوني والتي تتكرر ضمن مساحة منحنية وفق 

الزخرفية ضمن شريط نصف دائري تكرارا قائما على التراآب ونظم التكبير " األرابيسك"وحدة 
" اللوتس"والتصغير وفق نظم التدرج اللوني، باإلضافة إلى التكرار المتبادل بين وحدتي 

تكبير والتدرج اللوني ضمن مساحة في صفوف أفقية قائمة على عالقات التصغير وال" األرابيسك"و
آما وتمثل زخرفة التقسيمات تكرارا لونيا متبادال بالتعاقب بين مجموعتين . مثلثة الشكل داخل التصميم

باإلضافة إلى ما تمثله ). األحمر الداآن، األخضر الزاهي، البرتقالي الفاتح(و) اسود وابيض(لونيتين، 
ر متضافر ومتقاطع لشريطين مستقيمين على مسافات محدودة آل من وحدة الجدائل الزخرفية من تكرا

  .نشأ عنها نوع من التكرار المتبادل بين وحدتين مختلفتين ووحدة الطبق النجمي من نظم بنائية شعاعية
يشتمل التصميم على اللون األسود واألبيض واألزرق الداآن والفاتح واألحمر الداآن والبرتقالي الفاتح 

 )البيج الداآن(األبيض المائل للبني واألحمر ، باإلضافة إلى )الزيتوني(إلى األزرق المائل واألخضر 
  .آخلفية للتكوين

تتجاور القيم اللونية المعتمة والمضيئة على اختالف شدتها وعالقاتها بالنسبة لبعضها البعض وفق نظم 
 وسمك الخطوط أشكالع في  التنوأنآما . مختلفة محققة تباينا ما بين المجموعات اللونية المتنوعة

وأبعاد العناصر ونسب المساحات وفق النظم والعالقات التشكيلية المختلفة حقق نوعا من التباين والقيم 
  .الجمالية داخل التصميم

تنوع اتجاهات التكرار وفق النظم المختلفة من أسفل ألعلى وبالعكس ومن الخارج إلى الداخل ويمينا 
آما أن تنوع اتجاهات . عة من التوافقات والقيم الحرآية داخل التصميمويسارا ودائريا، حقق مجمو

الحرآة وتنوع وتباين الخطوط واألشكال والمساحات في نسبها وصياغاتها وتنوع نظم التكرار 
والعالقات اإلنشائية القائمة على التصغير والتكبير والتباين في المجموعات اللونية والمالمس، حقق 

  .ات الخطية واللونية داخل التصميمجملة من اإليقاع
ُيظهر التكوين الزخرفي مجموعة من القيم الجمالية العالية آالتناسب واالتزان والوحدة سواء في 
الوحدات الزخرفية المرآبة المكونة للتصميم أو العمل الفني آكل، والتي انعكست من خالل قيم التنوع 

ئية وصياغات المفردات المكونة للتصميم ونسبها والتوافق المختلفة للنظم التكرارية والعالقات اإلنشا
والتماثل " الطبق النجمي"و" اللوتس"بين المساحات المشغولة والفراغات والتماثل التام في آل من 

الجزئي في العناصر األخرى وما تحققه الوحدة الزخرفية المرآبة الرئيسية من نوع من التماثل 
  .لتشكيلية السابقةالجزئي باإلضافة إلى القيم ا

  
 نتائج التجربة العملية للباحثة •

راء         األعمالقامت الباحثة بعرض استمارة تقييم   ى عدد من الخب ة عل ة الذاتي ة الخاصة بالتجرب  الفني
يم الخاصة في المالحق         -والمتخصصين تمارة التقي يم عشرة    - والمذآورة أسماؤهم ضمن اس ال  لتقي أعم

ة الخمسة     بنود خاصة أربعة   وذلك وفق  )أ،ب٥٤٨ -أ،ب٥٤٤(فنية   داخل التجريبي  تقيم آل مدخل من الم
تمارة            . المذآورة سابقا  ات الخاصة باالس ل البيان م تحلي ائج        وفق محورين     وقد ت واستخراج عدد من النت
  :بيانها آالتالي

 المحور األول •
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  :، وهينتائج تقييم المداخل التجريبية الخاصة بالتجربة العملية
  
   %٩٠،٣١           بنسبةاألولتجريبي  تحقق المدخل ال-١
   %٩٧،١٩ تحقق المدخل التجريبي الثاني بنسبة          -٢
   %٩٤،٦٩ تحقق المدخل التجريبي الثالث بنسبة          -٣
   %٩٣،٧٥ تحقق المدخل التجريبي الرابع بنسبة          -٤
   %٩٠،٣١ تحقق المدخل التجريبي الخامس بنسبة        -٥
 
  ر الثانيالمحو •

  :، وهينتائج تقييم البنود الخاصة بالتجربة العملية
  
   %٩٢،٧٥ تحقق البند األول بنسبة          -١
   %٩٢،٧٥ تحقق البند الثاني بنسبة          -٢
   %٩٣،٥٠ تحقق البند الثالث بنسبة          -٣
   %٩٤،٠٠ تحقق البند الرابع بنسبة          -٤
  
 

 تناولته الباحثة من دراسات وما استخلصته من نتائج في آل من اإلطار النظري                 من هنا، وبناء على ما    
وبناء على النتائج السابقة التي توصلت إليها الباحثة من خالل ما عرضته من             واإلطار التطبيقي للبحث،    

ارة         ن الحض ل م ي آ ة ف ن العناصر الزخرفي ارات م ين مخت ع ب ى الجم ة عل ة قائم ات تجريبي ممارس
  .القديمة والحضارة اإلسالمية، فقد تبين تحقق صدق الفروض وأهداف البحثالمصرية 























  
  
  
  
  
  

   السادسالباب
  

  النتائج والمناقشة
  
  

  النتائج والتوصيات -
 المراجع العربية -
 المراجع األجنبية -
 المالحق -
 الملخص العربي -
 الملخص اإلنجليزي -
  المستخلص اإلنجليزي -
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  النتـائـج
  

ائج،   ة من النت ى مجموع ة إل ذا البحث توصلت الباحث ي له ة الجانب النظري والتطبيق من خالل دراس
  :وهي
ات                   .١ ة ضمن تكوين ة مختلف إن أسلوب المزاوجة والدمج بين عناصر زخرفية من أصول وطرز فني

 خالل  زخرفية متنوعة قد ظهر في بدايات العصر اإلسالمي في العصر األموي والذي يتضح من       
ر العصور           ردات الحضارة اإلسالمية عب ون ومف أة وتطور فن ة من دراسة لنش ه الباحث ا تناولت م

 .وتأثرها بالطرز الفنية السابقة عليها
ارات من              .٢ ال من خالل العرض التاريخي والتحليل الوصفي والفني لمخت ة في آل       األعم  الزخرفي

 أوجه هناك تشابها في عدة      أن الباحثة   تتأثب،  اإلسالميةمن الحضارة المصرية القديمة والحضارة      
 .اإلسالميةبين آل من الحضارة المصرية القديمة والحضارة 

ة والحضارة                  .٣ ين الحضارة المصرية القديم ، إال أن اإلسالمية على الرغم من االختالف الظاهر ب
ا                     ا دورا هام ان له ة آ ة والعناصر الزخرفي في  هناك مجموعة مشترآة من العوامل واألسس الفني

 . ذا طابع مميز بين الحضارتين تشكيليتحقيق تفاعل ودمج
ة والحضارة                     .٤ ين زخارف الحضارة المصرية القديم ة ب من خالل الكشف عن السمات الفنية العام

ات                      ى استخالص بعض العالق ة إل ا، توصلت الباحث اإلسالمية والسمات الفنية الخاصة بكل منهم
ة           والقيم التشكيلية الجديدة والتي انعكست       ة الخاصة بالتجرب في مجموعة من التصميمات الزخرفي

 .الذاتية للباحثة
كيلية    .٥ ب التش ل الجوان ة وتحلي ة دراس دالالت الرمزي ن       وال ل م ون آ ي فن ي ف ر الزخرف  للعنص

ة والحضارة اإلسالمية ساهم في              ار الحضارة المصرية القديم ات  وتشكيل ابتك صياغات  و  تكوين
ة              زخرفية معاصرة قائمة على الجمع بي      ة للحضارة المصرية القديم ن عدد من العناصر الزخرفي

 ."ما بعد الحداثة"والحضارة اإلسالمية وفق مفهوم اتجاه 
ن   .٦ ة والحضارة اإلسالمية م ن الحضارة المصرية القديم ل م ون آ ين زخارف فن ع ب ن الجم يمك

ق   ك وف تحدثة وذل ة مس ن خالل تصميمات زخرفي ة م تراتيجيات مدروس ات اس دراسات ومعطي
 .  تحليالت وخبرات وممارسات تشكيلية خاصةو

دمج   إن .٧ ى ال ائم عل ي الق وين الزخرف اه  – التك فة اتج ق فلس ة " وف د الحداث ا بع ارف - "م ين زخ  ب
ة   ن خالل ممارسات تجريبي ق م ين يتحق ات حضارتين مختلفت ن الصياغات والبنائي ة م لمجموع

اتي        ك وفق األسس     الهندسية للوصول إلى معايشة وتفاعل مقبول بين مفردات ه ن الحضارتين وذل
 .والمعايير الفنية للتصميم

ى          "ما بعد الحداثة  "العالقة القائمة بين اتجاه      .٨ ائم عل وم فلسفي ق ة   " آمفه ة الثقافي ة  "و" التعددي الرؤي
ة والحضارة اإلسالمية            "التعددية ابقة      (، وفنون الحضارة المصرية القديم ون الحضارات الس وفن
ى                 للتراث   تطور معرفي وتراآمي  آ) أيضا ائم عل د ق ق فكري جدي اد منطل اإلنساني، ساهم في إيج

 .الجمع بين مفردات هاتين الحضارتين ضمن تكوينات زخرفية معاصرة
ان والباحث المتجدد        " ما بعد الحداثة  "الخصوصية والسمة التي يمتاز بها مفهوم اتجاه         .٩ اتاحت للفن

ة        تناول التراث الفني الحضاري وفق فلسفته       ومرونة  فرصة   ال فني ورؤيته الخاصة للخروج بأعم
          .زخرفية ذات اتجاه عالمي وسمة معاصرة

  
  التوصيـات

  
  :على ضوء النتائج السابقة، تتقدم الباحثة بعدد من التوصيات والمقترحات التالية

فية والتشكيلية                 .١ ا الفلس ابقة والكشف عن جوانبه والعمل   ،االهتمام بدراسة فنون الحضارات الس
ة بالتأمل والدراسة               على الت  واصل مع هذه الفنون والفنون المعاصرة عن طريق المعايشة الفعلي

احف                  ة أو في المت ة الفعلي ا األثري ا يساعد في      . لإلنتاجات واألعمال الفنية، سواء في أماآنه مم
 .إيجاد مناحي فكرية وتشكيلية جديدة تسهم في إثراء مجال اإلبداع الفني
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ون العصر       عصر،ال مفاهيم وفلسفات    ةواآبم .٢ اد وفن ات     ، المتطورة  وإدراك أبع مع األخذ بمعطي
رادة         ى الف ة عل ع المحافظ ة م ة والمعلوماتي ورة التكنولوجي ور والث ن التط ر م مات العص وس
ان بصورة     د الفن ي تواج هم ف ة معاصرة تس ال فني اج أعم لوب إلنت ر واألس ي الفك واألصالة ف

 .مؤثرة في البناء الفني الحضاري العالمي
ات                   ال .٣ ى الثقاف اح عل حث على توسيع مدارك الفنان والمتذوق من خالل التثقيف المستمر واالنفت

ى              للعمل على تشكيل   األخرى ة عل ة القائم ات الفكري ة    أسس  حصيلة من المنطلق ة وثقافي  معرفي
 .وممارسات تجريبية واعية

فية ال               .٤ اهيم الفلس ه االتجاهات والمف ات      ضرورة التعامل والتفاعل مع ما تنادي ب ة من نظري حديث
 .بتكارية لدى الفنانال واواالدراآية مما يساعد على تنمية مختلف الجوانب الحسية وأسس

ق              .٥ . ينبغي لالتجاهات والسياسات الثقافية والتعليمية العمل على التصدي للتحديات والفكر المنغل
ع       ل المجتم افي داخ وع الثق ول التن ر وقب ول اآلخ ية قب ديات قض ذه التح م ه ن أه ق وم والتوفي

دم           . والتعايش بين التعددات الثقافية    ذ التق ين نب د وب وعدم الخلط بين األصالة والحفاظ على التقالي
 . العلمي والتطور المعرفي

ى اختالف   واآلثار مراآز بحوث ودراسات مصغرة للفنون     إلقامةالدعوة   .٦ ا  عل ا  أنماطه  وحقباته
ات    ل المؤسس ة داخ ةالتاريخي و  األآاديمي ر ال دف لنش درات    ته ة الق ي وتنمي افي والفن عي الثق

 .االبتكارية لدى الدارسين والمهتمين والمتذوقين
ع الم .٧ ل م جيع التواص اتتش ة ؤسس ة األآاديمي ة  اإلقليمي رات الفني ادل الخب ة لتب  والدولي

ق               واالآتشافات ون التشكيلية عن طري ة في مجال الفن ؤتمرات و  العلمي دوات   الم ارات والن الزي
  . المعارض الفنية وتبادل الرسائل العلمية واألبحاثالمحاضرات وإقامةو

ات بالرسائل واألبحاث والكتب             .٨ د المكتب ة المتخصصة باإلضافة       العمل على تطوير وتزوي العلمي
زة  ة وأجه الم وثائقي ن أف ة م ة الحديث ائل التعليمي ى الوس زةإل بكات  عرض وأجه ي وش  حاسب آل

  .انترنت
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، الطبعة الثانية، )مختارات من مقتنيات المتحف المصري(فنون صناعة الحلي في مصر القديمة : حواس، زاهي .٥٥

 .م٢٠٠٣س األعلى لآلثار، وزارة الثقافة، القاهرة، مطابع المجل
 .م١٩٤٩، المتحف المصري، القاهرة، فن الزخرفة المصرية القديمة: خفاجي، يوسف ويوسف، أحمد أحمد .٥٦
 .م٢٠٠١، الطبعة األولى، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، الفنون اإلسالمية في العصر اإلسالمي: خليفة، ربيع حامد .٥٧
 .م١٩٨٩، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، الكتابة العربية في رحلة النشوء واالرتقاء: دالعزيزخليفة، شعبان عب .٥٨
،  الطبعة األولى،  شرآة النصر للطباعة والتغليف،  جدة،  متحف عبد الرؤوف خليل:  خليل، عبد الرؤوف حسن .٥٩

 .م١٩٨٥
، ١٩٦٦ر المعارف،  الطبعة الثالثة،  القاهرة،  احمد محمد عيسى،  دا: ،  ترجمةالفنون اإلسالمية.:  س.دايماند، م .٦٠

 .م١٩٨٢
: ،  ترجمة)في شرح المميزات البنائية الرئيسية للطراز العربي(العمارة العربية بمصر :  دللى، ولفرد جوزيف .٦١

 .م٢٠٠٠،  القاهرة،  )سلسلة األلف آتاب الثاني(محمود احمد،  الطبعة الثانية،  الهيئة المصرية العامة للكتاب 
فخري خليل،  الطبعة األولى،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  : ،  ترجمة الفن اإلسالمي: رايس، ديفيد تالبوت .٦٢

 .م٢٠٠٢بيروت، 
أحمد الشامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : ، ترجمة)تحليل نقدي(ما بعد الحداثة :  روز، مارجريت .٦٣

 .م١٩٩٤
 .م٢٠٠٠، ١٩٧٤، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، القاهرة، ي الفنون التشكيليةالتكوين ف: رياض، عبدالفتاح .٦٤
، وزارة الثقافة المصرية، التواصل الحضاري للفن اإلسالمي وتأثيره على فناني العصر الحديث: زينهم، محمد .٦٥

 .م٢٠٠١مطبوعات بريزم الثقافية، الطبعة األولى، 
،  مرآز الكتاب للنشر،  الطبعة األولى، ٢، ١،  جالمية في العصر األيوبيالفنون اإلس:  سالم، عبد العزيز صالح .٦٦

 .م٢٠٠٠القاهرة، 



٣٤٩ 

،  الهيئة المصرية العامة للتأليف )المجلد األول( عصر الوالة -العمارة العربية في مصر اإلسالمية :  شافعي، فريد .٦٧
 .م١٩٧٠والنشر،  القاهرة،  

،  سلسلة األلف آتاب الثاني )نذ أقدم عصوره حتى نهاية الدولة القديمةم(الفن المصري القديم :  شكري، محمد أنور .٦٨
 ١٩٩٨،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  الطبعة الثانية،  القاهرة، )٣٠٦(
 .م٢٠٠١، الطبعة الثانية، زهراء الشرق، القاهرة،  عناصره وأسسه في الفن التشكيلي-التصميم : شوقي، إسماعيل .٦٩
 .م٢٠٠١، زهراء الشرق، القاهرة، تصميمالفن وال: --------- .٧٠
 .م٢٠٠٠، الطبعة السادسة، دار دمشق، دمشق،  الجزء الثاني-الفنون الزخرفية : طالو، محي الدين .٧١
، دار دمشق، دمشق، المرشد الفني إلى أصول إنشاء وتكوين الزخرفة الهندسية العربية اإلسالمية: ---------- .٧٢

 .م٢٠٠٠
 .م١٩٨٤، عالم الكتب، التصميم في الفن التشكيلي: ن، أحمد حافظعبدالحليم، فتح الباب ورشدا .٧٣
 .م١٩٨٣، عالم الكتب، القاهرة، البحث في الفن والتربية الفنية: عبدالحليم، فتح الباب .٧٤
،  الطبعة األولى،  منشاة المعارف،  اإلسكندرية،   العمارة والفنون في دولة اإلسالم: عبدالحميد، سعد زغلول .٧٥

 .م٢٠٠٤
،  زهراء الشرق،  الطبعة األولى،  األخشاب في العمائر الدينية بالقاهرة العثمانية:  يز، شادية الدسوقيعبدالعز .٧٦

 .م٢٠٠٣القاهرة،  
 .م٢٠٠٢،  دار القاهرة،  الطبعة األولى،  القاهرة،  فن التذهيب العثماني في المصاحف األثرية:  ---------------- .٧٧
 .م١٩٩٣،  القاهرة،  ) الفن اإلسالمي-الفن القبطي( الفني مدخل التذوق:  عبدالغني، صبري محمد  .٧٨
، أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  جزأين-تاريخ المساجد األثرية في القاهرة : عبدالوهاب، حسن .٧٩

 .م١٩٩٣
 م١٩٩٧،  دار المعارف بمصر،  الطبعة الرابعة،  القاهرة، اتجاهات في الفن الحديث:  عطية، محسن محمد .٨٠
 م٢٠٠١،  عالم الكتب،  القاهرة، الجمال الخالد في الفن المصري القديم:  ------------ .٨١
،  دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر،  الطبعة األولى،  موضوعات في الفنون اإلسالمية:  ------------ .٨٢

 .م١٩٩٠القاهرة،  
 .م١٩٩٤الطبعة الثانية،  مصر،  ،  دار المعارف،  موضوعات في الفنون اإلسالمية:  ------------ .٨٣
 .م١٩٩٦، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر، الفن وعالم الرمز: ------------ .٨٤
 .م١٩٩٧، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر، ) المذاهب- التقنيات -األساليب (تذوق الفن : ------------ .٨٥
،  دار الكتاب العربي،  الطبعة )١/ة البدائع الزخرفيةسلسل(نشأة الزخرفة وقيمتها ومجاالتها :  عفيفي، فوزي سالم .٨٦

 .م١٩٩٧األولى،  القاهرة،  
،  النحت والتصوير،  المجلد الثاني،  سلسلة العين ترى واألذن تسمع،  الهيئة الفن المصري القديم:  عكاشة، ثروت .٨٧

 ١٩٩١المصرية العامة للكتاب،  الطبعة الثانية،  القاهرة، 
 ١٩٩٢،  دار المعارف،  الطبعة السادسة،  القاهرة،  فنون الشرق األوسط والعالم القديم :عالم، نعمة إسماعيل .٨٨
 .م١٩٨٩،  الطبعة الرابعة،  دار المعارف،  القاهرة،   فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمية: ------------ .٨٩
، الطبعة الثالثة، دار المعارف، ساسانية ال- المسيحية - فنون الشرق األوسط في الفترات الهيلينستية : ------------ .٩٠

 .م١٩٩١القاهرة، 
، الطبعة الثانية، الدار المصرية المسجد الحرام بمكة المكرمة ورسومه في الفن اإلسالمي: علي، أحمد محمد رجب .٩١

 .م٢٠٠٠اللبنانية، القاهرة، 
 .م٢٠٠٣قاهرة، ، الطبعة األولى، مكتبة زهراء الشرق، الترميم الصور الجدارية: علي، منى فؤاد .٩٢
 .م١٩٩١، الطبعة االولى، دار اسامة للنشر، الرياض، المدخل للتذوق والنقد الفني: غراب، يوسف خليفة .٩٣
 .م١٩٨٠الطبعة األولى، دار المعرفة، : تاريخ الفن القديم: فارس، شمس الدين والخطاط، سلمان عيسى .٩٤
لطباعة والنشر والتوزيع،  الطبعة األولى،  ،  دار الشمال لالمساجد التاريخية الكبرى:  فرحات، يوسف شكري .٩٥

 .م١٩٩٣لبنان،  
،  مكتبة مدبولي،  الطبعة الفنون الزخرفية اإلسالمية في عصر الصفويين بإيران:  فرغلي، أبو الحمد محمود .٩٦

 .م١٩٩٠األولى،  القاهرة،  
 جامعة الملك سعود، -المكتبات ، عمادة شئون  مداخلها وتاريخها وفلسفتها-التربية الفنية : فضل، محمد عبدالمجيد .٩٧

 .م٢٠٠٠
،  األهلية للنشر والتوزيع،  الطبعة األولى،  موسوعة الزخرفة المصورة:  فياض واأليوبي، عبدالحفيظ و وديانا عيد .٩٨

 .م٢٠٠٥األردن،  
 .م٢٠٠٢اسعد حليم،  الطبعة األولى،  هال للنشر والتوزيع،  القاهرة،  : ،  ترجمةضرورة الفن:  فيشر، أرنست .٩٩
 ٢٠٠١،  دار نهضة الشرق،  الطبعة األولى،  القاهرة،  تاريخ عام الفنون: قادوس، عزت زآي حامد .١٠٠
أحمد صليحة،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  : ،  ترجمةالرمز واألسطورة في مصر القديمة:  آالرك، رندل .١٠١

 ١٩٨٨القاهرة، 



٣٥٠ 

،  مكتبة المتبولي،  الطبعة )المصري القديمتاريخ الفن (صفحات من تاريخ مصر الفرعونية :  آمال، محرم .١٠٢
 ١٩٩٨الثانية،  القاهرة، 

 ١٩٩٦احمد موسى،  الطبعة األولى،  دار صادر،  بيروت، : ،  ترجمةالفن اإلسالمي:  آونل، أرنست .١٠٣
محمد طلب، دار : ، ترجمة)من العصر الحجري القديم حتى الغزو الفارسي(آثار بالد الرافدين : لويد، سيتون .١٠٤

 .م١٩٩٣الطبعة األولى، دمشق، دمشق، 
،  الجهاز المرآزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية،   النسيج اإلسالمي: محمد، سعاد ماهر .١٠٥

 .م١٩٧٧مطابع دار الشعب،  القاهرة،  
 .م١٩٨٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، آتاب الفنون اإلسالمية: محمد، سعاد ماهر .١٠٦
 .م١٩٩٤، دار الرشيد، بيروت، )عربية، إسالمية، عالمية(خرفة موسوعة الز .١٠٧
 ٢٠٠٢،  عالم الكتب،  الطبعة األولى،  القاهرة، التصميم الزخرفي في المالبس والمفروشات:  نصر، ثريا .١٠٨
 .م٢٠٠٠، عالم الكتب،  الطبعة األولى،  القاهرة، أزياء النساء في العصر العثماني: ------- .١٠٩
 ١٩٧٠،  الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر،  القاهرة، ة النباتية عند قدماء المصريينالثرو:  نظير، وليم .١١٠
ليديا البريدي، الطبعة األولى،  دار الكتاب العربي، : ، ترجمةاألعمال المعدنية اإلسالمية: وارد، راشيل .١١١

 م١٩٩٨القاهرة، 
 ١٩٧٨ المصرية، وزارة الثقافة، القاهرة، ، هيئة اآلثارمتحف األقصر للفن المصري القديم: وزارة الثقافة .١١٢
 .م١٩٩٥، المجلس األعلى لآلثار، مطابع المجلس األعلى لآلثار، القاهرة، دليل المتحف القبطي: -------- .١١٣
، الطبعة األولى، مكتبة مدبولي، القاهرة، )الكتاب الرابع(موسوعة عناصر العمارة اإلسالمية : وزيري، يحيى .١١٤

 .م٢٠٠٠
،  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  الفنون الزخرفية اإلسالمية بمصر في العصر األيوبي: ياسين، عبد الناصر .١١٥

 .م٢٠٠٢الطبعة األولى،  اإلسكندرية،  
، مطبعة مصر، خالصة تاريخ الطرز الزخرفية والفنون الجميلة: يوسف، أحمد أحمد ومصطفى، محمد عزت .١١٦

  .م١٩٤٨
  :الرسائل العلمية

االستفادة بالقيم الفنية والتقنية للمشغوالت المعدنية المملوآية بمصر في عمل مشغوالت ": ، احمد حافظ حسناحمد .١
 م١٩٨٥، آلية التربية الفنية، جامعة حلوان، رسالة دآتوراة غير منشورة، "مبتكرة

، آلية التربية "ميمالنظام الهندسي في مختارات من العناصر النباتية آمصدر للتص": الخولي، محمد حافظ محمد .٢
 .م١٩٨٢، جامعة حلوان، رسالة ماجستير غير منشورة، "الفنية

مدخل تجريبي لتناول المفردة الزخرفية اإلسالمية في التصميم باستخدام  ":الديب، السيد العربي علي .٣
 م ٢٠٠٠، آلية التربية الفنية، جامعة حلوان، رسالة ماجستير غير منشورة، "الكومبيوتر

أسس تصميم المنمنمة اإلسالمية في المدرسة العربية وأثره في تدريس مادة : "ينب احمد رأفتالسجيني، ز .٤
 م ١٩٧٨، آلية التربية الفنية، جامعة حلوان، رسالة ماجستير غير منشورة، "التصميم لمعلم التربية الفنية

. باطها بفنون ما بعد الحداثةالمفاهيم الفلسفية والفنية للحضارات القديمة، وارت": السمري، أيمن الصديق علي .٥
 .م٢٠٠١، آلية التربية الفنية، جامعة حلوان، رسالة دآتوراه، "آمدخل لالستلهام في التصوير

تتبع الصياغات التشكيلية لمفردة نباتية ورقية في الفن اإلسالمي آمدخل لتصميم ": السيد، زينب علي إبراهيم .٦
 م ١٩٨٧امعة حلوان، رسالة ماجستير غير منشورة، ، آلية التربية الفنية، ج"لوحات زخرفية مسطحة

، "دراسة الخط الهندسي في الحلي الفرعونية إلثراء مشغوالت الحلي في التربية الغنية": السيد، سهام اسعد عفيفي .٧
 .م١٩٨٧آلية التربية الفنية، جامعة حلوان، رسالة ماجستير غير منشورة، 

، آلية التربية "وير الحديث وما يتضمنه من أساليب ابتكاريه تربويةالمنهج التجريبي في التص": السيد، هدى زآي .٨
 .م١٩٧٩الفنية، جامعة حلوان، رسالة دآتوراة غير منشورة، 

، "أساليب تشكيل العناصر النباتية في النحت البارز في الفن اإلسالمي بمصر": الشناوي، رقية عبده محمود السيد .٩
 م ١٩٨٦الة ماجستير غير منشورة، آلية التربية الفنية، جامعة حلوان، رس

تعدد زوايا الرؤية في التصوير الحديث آمدخل تجريبي في إنتاج وتدريس  ":الصبحي، مدحت السيد حسن .١٠
 .م١٩٩٥، آلية التربية الفنية، جامعة حلوان، رسالة دآتوراة غير منشورة، "التصوير لطالب آلية التربية الفنية

الخامات في المشغولة الفنية آمدخل تجريبي ابتكاري يستند إلى التكنولوجيا التوليف بين ": الفتني، عبير أحمد .١١
، قسم التربية الفنية، آلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية بجدة، رسالة ماجستير غير منشورة، "المعاصرة
 .م٢٠٠٤

 مصر في اإلنتاج الفني المعاصر، االستفادة بالعناصر الزخرفية في العصر المملوآي في:"المنياوي، بثينة يوسف .١٢
 م ١٩٨٠ رسالة ماجستير غير منشورة، ،"آلية الفنون التطبيقية

توظيف الوسائط العضوية في فنون ما بعد الحداثة آمدخل إلثراء التعبير في ": النشوقاتي، شادي السيد .١٣
 .م٢٠٠٠، آلية التربية الفنية، جامعة حلوان، رسالة ماجستير غير منشورة، "التصوير



٣٥١ 

الشكل الرمزي في التصوير المصري المعاصر وارتباطه بفنون التراث المحلي ": أباظة، عصمت محمد عدلي .١٤
، رسالة دآتوراة، آلية التربية الفنية، جامعة حلوان، القاهرة، "وأثر ذلك على تدريس التصوير بكلية التربية الفنية

١٩٩٤. 
، آلية "المملوآي واإلفادة منها في تدريس اللوحة الزخرفيةالقيم اللونية في الفن ": أبوالرب، محمد خليل احمد .١٥

 م١٩٩٥التربية الفنية، جامعة حلوان، رسالة دآتوراه غير منشورة، 
المفردات الهندسية للطبق النجمي في الفن اإلسالمي واإلفادة منها في تدريس اللوحة ": --------------- .١٦

 م١٩٩٠ رسالة ماجستير غير منشورة، ، آلية التربية الفنية، جامعة حلوان،"الزخرفية
استخدام تقنيات الكمبيوتر لتصميم برنامج لتذوق الفن المصري القديم يطبق آوسيلة ": إمام، إيمان احمد حمدي .١٧

 . م٢٠٠٢، آلية التربية الفنية، جامعة حلوان، رسالة ماجستير غير منشورة، "تعليمية في مجال التصوير
، "الخاصية الحرآية للمفروآة وإمكانية توظيفها في تصميم اللوحة الزخرفية": خليفة، إسماعيل شوقي إسماعيل .١٨
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  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العالي
  جامعة الملك عبد العزيز 
  وآالة الجامعة للفروع

  فرع آليات البنات
  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

  آلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية بجدة
  ةقسم التربية الفني

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ______________/ الدرجة العلمية___________________________ / سعادة الدآتور
  ____________________ / التخصص

                                                        
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  
ربة العملية لبحثها للحصول على درجة الماجستير في منى محمد بخش بإجراء التج/ قامت الدارسة

االستفادة من مفهوم ما بعد الحداثة في ابتكار تصميمات زخرفية تجمع بين زخارف /  وعنوانه التصميم
وقد قامت الدارسة بابتكار عشرة تصميمات زخرفية قائمة على . فنون بعض الحضارات المختلفة

رفية للحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية وفق الجمع بين مختارات من العناصر الزخ
  .وذلك من خالل خمسة مداخل تجريبية" ما بعد الحداثة"مفهوم وفلسفة اتجاه 

  
  .المرجو اإلطالع على استمارة التقويم المرفقة وتقييم األعمال الفنية وفق البنود الموضحة بها

  
  .ولكم جزيل الشكر والتقدير

                                                                       
                                                                     الباحثة

 
 
 
 



اإلطار التطبيقي للبحث من  ضمن استمارة خاصة بتقييم التصميمات الزخرفية التي ابتكرتها الباحثة
  ربعة بنود للتقييمخالل خمسة مداخل تجريبية وذلك وفق أ

  
  :أسماء لجنة تقييم األعمال الفنية الخاصة بالتجربة الذاتية للباحثة، األساتذة

  . مصر- جامعة المنيا- أستاذ الترميم وصيانة اآلثار بكلية الفنون الجميلة-حسين محمد علي/  د-١
ن /  د-٢ د حس لوى محم ي والترب   -س اد المنزل ة لالقتص ة التربي ادن بكلي تاذ المع ة  أس ة الفني ة -ي ة الفني م التربي  - قس

  السعودية
د درويش/  د-٣ ة محم ة -عائش ة الفني ي والتربي ة لالقتصاد المنزل ة التربي تاذ الخزف بكلي ة- أس ة الفني م التربي  - قس

  السعودية
  لسعودية ا- قسم التربية الفنية- أستاذ النسيج بكلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية-والء علي دياب/  د-٤
ة                 -آسية حامد األرناؤوطي  /  د -٥ ة الفني ي والتربي ة لالقتصاد المنزل ة التربي ة   - أستاذ مساعد الطباعة بكلي  قسم التربي

   السعودية-الفنية
  . مصر- جامعة المنيا-بكلية الفنون الجميلة) مدرس الجرافيك( أستاذ مساعد -نسرين إسماعيل محمد/  د-٦
  . مصر- جامعة المنيا-بكلية الفنون الجميلة) مدرس الجرافيك( أستاذ مساعد -قادروائل عبد الصبور عبد ال/  د-٧
  . مصر- جامعة المنيا-بكلية الفنون الجميلة) مدرس الجرافيك( أستاذ مساعد -أشرف عباس حسين/  د-٨
 

  :________المدخل التجريبي 
 .في الجدول هو المعدل األعلى في التقييم) ٥( رقم : ملحوظة

  
  )____شكل (_____ الفني العمل 

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  بـنـود الـتـقـيـيم
تحقيق التوافق والموائمة من خالل الجمع بين  ١

الصياغات الزخرفية في الحضارة المصرية القديمة 
  .والحضارة اإلسالمية

          

تحقيق االستفادة من مفهوم وفلسفة ما بعد الحداثة  ٢
بقة وذلك في محاولة االنفتاح على الطرز السا
  .واستثمارها الستحداث تصميمات زخرفية معاصرة

          

تحقيق مفهوم اإلبداع واالبتكار وفق نظرية  ٣
من خالل معالجات وممارسات تشكيلية " التجريب"

  .  قائمة على المفاهيم المعاصرة

          

تحقيق القيم الجمالية في العمل الفني من الوحدة  ٤
  .سبواإليقاع واالتزان والتباين والتنا

          

 
 



  الملخص العربي للبحث
  

  االستفادة من مفهوم ما بعد الحداثة في ابتكار تصميمات زخرفية

  تجمع بين زخارف فنون بعض الحضارات المختلفة
  

يتناول البحث مفهوم ما بعد الحداثة آاتجاه فني قائم على نظريات التحديث والتجريب والتعددية في               
ن اريخ العناص. الف اول ت ا يتن ارة  آم ة والحض رية القديم ارة المص ن الحض ل م ي آ ة ف ر الزخرفي

فية             دلوالتها الفلس ا التشكيلية وم تلخص مشكلة البحث في      . اإلسالمية، وذلك من حيث تطورها وقيمه وت
مدى االستفادة من مفهوم ما بعد الحداثة الستحداث صياغات تشكيلية في مجال التصميم الزخرفي قائمة               

  .نون بعض الحضارات السابقةعلى الجمع بين زخارف ف
  الباب األول

  منهجية البحث  
    :الفصل األول

تتناول خلفية البحث آمدخل يتم من خالله عرض مشكلة البحث وطرح مجموعة من الفروض لتحقيق                   
  :مجموعة من األهداف، وهي

ار                    .١ ا البتك الوصول إلى تآلف بين زخارف فنون بعض الحضارات السابقة من خالل الجمع بينه
  .ميمات زخرفية معاصرةتص

ة من             .٢ د الحداث ا بع وم م تحقيق صياغة تشكيلية ناجحة في مجال التصميم الزخرفي في ضوء مفه
ون بعض الحضارات                 دالالت لزخارف فن خالل دراسة واستيعاب الصياغات الشكلية والمعاني وال

  .السابقة
 والمختلفة بين زخارف    الكشف عن قيم تشكيلية جديدة من خالل استخالص القيم الفنية المشترآة           .٣

 .فنون بعض الحضارات السابقة
ة البحث وفق اإلطار النظري والتطبيقي وتوضيح لمصطلحات البحث                   ة ومنهجي ى أهمي ثم تتطرق إل

  : الفصل الثاني
  .عرض موجز للدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث

  الباب الثاني
  اتجاه ما بعد الحداثة

  مفهومه وخلفيتهنشأته وظهوره و: الفصل األول
م                     ابقة ث ون الحضارات الس ن الحديث بفن أثر الف وم وت أة والمفه ة من حيث النش اه الحداث يتناول أوال اتج

  تناول ثانيا ما بعد الحداثة آاتجاه فني من حيث نشأته وفلسفته
  نظرياته واتجاهاته وسماته: الفصل الثاني

ات               ه من نظري رتبط ب ا ي ة وم د الحداث ى        يتناول مبادئ ما بع ا عل د في معظمه ة تؤآ يم فكري  وسمات وق
أهمية دراسة وتناول التاريخ من خالل عدة أوجه من بينها، التعددية والمزاوجة بين الطرز واالتجاهات               

ة  ة المختلف ات      . الفني ك النظري تثمارها لتل ة اس ة وآيفي ال الفني بعض األعم ل ل اول عرض وتحلي م يتن ث
  .ات فنية جديدة تتماشى مع روح العصرآمنطلقات فكرية حداثية في ابتكار صياغ

  الباب الثالث
    العناصر الزخرفية في الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية  

ة،           تناول هذا الباب في فصلين الجانب التاريخي للعناصر الزخرفية من خالل الحضارة المصرية القديم
فتهما ومع أتهما وفلس ل من حيث نش ن والحضارة اإلسالمية، آ ه م زان ب ا تتمي م م ة واه داتهما الديني تق

  . السمات العامة والسمات الفنية والعناصر الزخرفية
 
 
 



  الباب الرابع
  القيم المشترآة والتحليل الفني

ل األول ين   : الفص ترآة ب كيلية المش يم التش ة والق ياغات الزخرفي رية  الص ارة المص  الحض
  واإلسالمية

  .شكيلية المشترآة بين الحضارتين موضوع الدراسةتناول الصياغات الزخرفية والقيم الت
  التحليل الفني لمختارات من زخارف فنون الحضارة المصرية القديمة واإلسالمية: الفصل الثاني

ة                  تناول الوصف والتحليل لمجموعة من األعمال الفنية لكل من الحضارة المصرية القديم
ة واألسس        والحضارة اإلسالمية وفق ثالث محاور هي، العناصر ا        نظم البنائي ة وال لزخرفي

ابقة في آل من الحضارتين                           ود الس ة البن م مقارن ة، ث يم فني ات وق الفنية، للكشف عن عالق
ا    تالف بينهم ابه واالخ ه التش تخالص أوج تحداث    . الس ي اس ائج ف ن النت تفادة م واالس

   .تصميمات زخرفية تجمع بين زخارف الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلسالمية
  الباب الخامس

  العملية التصميمية والتجربة العملية
  العملية التصميمية والتجريب: الفصل األول

درج تحت آل                          ا ين ه وم ة والتصميم الزخرفي خاصة ومجاالت وم التصميم عام تناول أوال عرض لمفه
  .اتهثم تناول مفهوم التجريب وأساليبه وأدو. منهما من عناصر وأسس ونظم وقيم تشكيلية وجمالية

  التجربة العملية للبحث: الفصل الثاني
ة                  ات فكري ا من منطلق ا ترتب عليه ائج عن الجانب النظري، وم تناول أهم ما استخلصته الباحثة من نت

  . ومداخل تجريبية تم تطبيقها وتحليلها وفق ما ُعرض من أعمال فنية تمثل التجربة الذاتية للباحثة
  الباب السادس

  النتائج والمناقشة
ة من خالل آل من الجانب النظري                             يعر ا الباحث ائج والتوصيات التي توصلت إليه م النت اب أه ض الب

  . والتطبيقي للبحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary 
 

 
 The study deals with the concept of "postmodernism" as an artistic 
trend that is based on the art theories of "modernization", "experimentation" 
and "plurality". The study also covers the history of decorative motifs 
throughout some of the earlier civilizations, especially the ancient Egyptian 
and Islamic civilizations, considering their evolvement, artistic values and 
philosophical intents.  
 This study focuses on the utilization extent of the "postmodernism" 
concept to create artistic forms in the field of decorative design. These artistic 
forms are based on combining the ornaments of different earlier civilizations. 
 

Chapter 1 
Introduction 
 Covers the study background, states the study problem and suggests a 
group of assumptions to achieve the following objectives: 

1. Reach a harmony among the ornaments of some of the earlier 
civilizations by combining them to originate modern decorative 
designs. 

2.  Achieve a successful artistic formation in the field of decorative design 
in light of "postmodernism" concept. This is done by studying and 
encapsulating the artistic formations, the meanings and the significance 
of the ornaments of some earlier civilizations. 

3. Expose new artistic values by deduction of the common artistic values 
among the ornaments of some earlier civilizations.  

 
The introduction then touched on: 

• the importance of this study 
• the study methodology, the theoretical and applied frames 
• explanation of the study terminology 
• and an overview of previous literature related to the subject of the 

study. 
 
Chapter 2 
Postmodernism 
Section 1: Postmodernism begingins, philosophy and background 
 This section touches on “Modernism” looking into its beginnings and 
concepts and how it is affected by earliar civiliazations’ arts. Then the section 
covers “Postmodernism” as an artistic trend looking into its beginnings, 
philosophy, concepts and related theories and values.  
Section 2: Postmodernism theories, directions and values 



This section covers “Postmodernism” concepts, related theories and 
conception values. These theories mostly confirm the importance of studying 
history looking into plurality and coupling between different artistic trends.  
 This section then demonstrates analysis of art works and how it utilized 
those theories as modern intellectual initiatives to create modern artistic forms 
belongs to the spirit of the era. 
 
Chapter 3 
Decorative motifs of the ancient  Egyptian Civilization and the Islamic 
Civilization 
 In two sections, the chapter covers the historical aspect of the 
decorative ornaments through two subjects. The first subject cover the history 
of both the ancient Egyptian, The second subjects cover the history of Islamic 
civilizations respectively; looking into their beginnings, important stages, 
philosophy, religious beliefs and their distinctive decorative motifs.  
     
Chapter 4 
Common Values and Artistic Analysis 
Section 1: Common ornaments and artistic values among both the 
ancient Egyptian and Islamic civilizations. 
 Details the common ornaments and artistic values among the two 
civilizations covered in this study. 
Section 2: Artistic Analysis for a selection of ornaments of ancient 
Egyptian civilization and the Islamic civilization 
 The chapter deals with the description and analysis of a group of art 
work for both civilizations based on three aspects: Decorative motifs, 
construction and artistic basics. The results are utilized to originate decorative 
designs that combine both civilizations. 
 
Chapter 5 
Design Process and the applied Experiment 
Section 1: Design process and experimentation 
 This section starts by demonstrating the design notion in general and 
focusing on decorative design. Then deals with the notion of experimentation, 
its styles and its tools. 
 
Section 2: Applied aspect of the study 
 This section covers the results that the author concluded from the 
theoretical aspect of the study and how they affected the applied aspect.   
 
Chapter 6 
Results and Conclusion 
 The chapter demonstrates the results and recommendations reached by 
the author. 



Abstract 
 
 This study emphasizes the importance of modernization and 
experimentation as a major concept in most of the contemporary artistic 
trends. Postmodernism - as a contemporary artistic trend- represents a 
movement that calls for continuity with the heritage based on philosophical 
theories like "returning to heritage", "plurality" and "coupling". So 
"postmodernism" calls for returning to civilizations history and utilizing their 
heritage of forms and motifs. 
 Since the art of each civilization has its own style and philosophy that 
may interact with other civilizations' arts, this study focuses on studying and 
analyzing the history of decorative motifs as an important cultural entity.  

This study focuses on the history of decorative motifs of both the 
ancient Egyptian civilization and the Islamic civilization; analyzing their 
evolvement, artistic values and philosophical intents. The purpose of that is to 
find the similarities and differences in these two cultures and to establish a 
sort of matching and interaction among them. Based on the study, this can be 
established by originating decorative designs that combine a selection of the 
ornaments of both the ancient Egyptian and Islamic civilizations.   

The outcome of this study shall contribute in enriching different artistic 
fields especially the field of decorative design. 
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